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  แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต พ.ศ. 2565 นี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม โดยมีรายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ ซึ่งไดจัดทําภายใตยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ประกอบดวย 4 มิติ ดังนี ้
    มิติที่ 1  การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
   มิติที่ 2  การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
   มิติที่ 3  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
   มิติท่ี 4  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   ท้ังนี้ หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต พ.ศ. 2565 นี้ จะเปน
ประโยชนและเปนแนวทางในการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม และมี
สวนชวยใหผูบริหารแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม เพื่อ
บรรลุวิสัยทัศนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตตอไป 
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สวนที่ 1 
บทนํา 

 

 
1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพื่อ
ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการ
ปองกันการทุจริตที่มีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 
  การทุจริตในระดับทองถิ่น  พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น 
ไดแก การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถิ่น แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมี
วัตถุประสงคสําคัญเพ่ือใหบริการตางๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นแตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 
  ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 
  1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิด
จากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม 
จริยธรรม 
  5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
  6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 
  7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 
 สาเหตุและปจจัยที่นําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็น
ได ดังนี้ 
  1) โอกาส  แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริต แตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการ
บังคับใชกฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการ
ระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต 
  2) สิ่งจูงใจ  เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทํา
ใหคนในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทํา
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 
  3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส  การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนข้ึน
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน 
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการ
ทุจริตของบุคคลเหลานี้ 
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  4) การผูกขาด  ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ-จัดจาง เปนเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให
สินบนแกเจาหนาที่เพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด 
ไดแก การผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 
  5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม  รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปน
ปจจัยหนึ่งที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น 
ทําใหเจาหนาที่ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 
  6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนน
เปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัว
บาปนอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผล      
ประโยชนสวนรวม 
 7) มีคานิยมที่ผิด  ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตยสุจริต
เปนยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มี
คานิยมที่ผิดเห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคน
ฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอ
กฎหมายของบานเมือง 
 
2. หลักการเหตุผล 
  ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ 
เปนปญหาลําดับตนๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจาก
เกิดขึ้นทุกภาคสวนในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการ
ทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและ
ความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการ
ทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption 
Perception index –  CPI) ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชประเมินการทุจริตคอรรัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพ่ือ
ความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International –  IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวาง
ป 2555 –  2558 อยูท่ี 35 –  38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับที ่76 จาก 
168 ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศ
มาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 2558 ไดลําดับท่ี 
101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีปญหาการคอรรัปชั่น
อยูในระดับสูง 
  แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ปองกันการทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกร
ตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํา



3 
 

แผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจริต องคการบริหารสวนตาํบลแมขาวตม 
 

ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตใน
ประเทศไทยไมไดมีแนวโนมที่ลดนอยถอยลงสาเหตุที่ทําใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทย
ประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐานโครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง 
(Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกับการ
ชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและพวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติด
ความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนเรื่องปกติที่
ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของ
คานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมไดบูรณาการความรวมมือของทุก
ภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําได
อยางเต็มศกัยภาพ ขาดความเขมแข็ง 
  ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจาก
ป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปน
สังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง 
หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือให
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน 
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนี
การรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 
ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของ
รัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี ้
  ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
 ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
 ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : 
CPI) 
  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน
รูปธรรมในทางปฏิบัติ องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการ
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยาง
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 
 
3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
  1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหาร    
สวนตําบลแมขาวตม 
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   2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง 
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมรวมถึงประชาชนในทองถิ่น      
   3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมเปนไปตามหลักบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) 
  4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
  5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
 
4. เปาหมาย 
  1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล      
แมขาวตม รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
จริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
  2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ    
มิชอบของขาราชการ 
  3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
  4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร   
สวนตําบลแมขาวตม ที่มีความเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 
  5) องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 
 
5. ประโยชนของการจัดทําแผน 
  1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
รวมถึงประชาชนในทองถิ่นมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และ
อุดมการณในการตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลัก  
ธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน    
  2) องคการบริหารสวนตําบลบานดายสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 
  3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มจีิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝา
ระวังการทุจริต 
  4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝา
ระวังการทุจริต 
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  5) องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาส
ในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ อันจะสงผลใหประชาชนในทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให
ความรวมมือกันเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน 
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สวนที่ 2 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
 

 

มิติที่ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสราง
สั ง ค ม ท่ี ไ ม
ทนต อก า ร
ทุจริต 

1.1 การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
บุคลากร  ข าร าชการ
การเมือง ฝายบริหาร
ก า ร เ มื อ ง  ฝ า ย ส ภ า
ทองถ่ิน และฝายประจํา
ขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

1) โครงการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
2) โครงการสงเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมในการปองกันการ
ทุจริต 
3 )  มาตรการจัดทํ าประกาศ
ประมวลจริยธรรมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
4) มาตรการ เสริมสรางองค
ความรูดานการตอตานการทุจริต 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

 

1.2 การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
ประชาชนทุกภาคสวนใน
ทองถ่ิน 

1) โครงการออกใหบริการรับ
ชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
ภาษีปาย  ประจําปงบประมาณ  
๒๕65 
2) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณภายในที่ทําการ อบต. 
3) โครงการประชารัฐรวมใจ 
แหลงน้ําสวยน้ําใส ไรผักตบชวา 
4) โครงการรักน้ํ า  รักปา รัก
แผนดิน 
5) โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

- 
 
 
 

20,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

30,000 
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มิติที่ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

 1.3 การสรางจิตสํานึก
และความตระหนักแก
เด็กและเยาวชน 

1) โครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมเด็กปฐมวัย 
2) โครงการโตไปไมโกง 
3) กิจกรรมโลกสวยดวยมือเรา 

1,000 
 
- 
- 

 

มิติที่ 1 รวม 9 โครงการ / 1 กิจกรรม / 
2 มาตรการ 

  

2. การ
บริหาร
ราชการเพ่ือ
ปองกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตาน
การทุจริตของผูบริหาร 

กิ จ กรรมประกาศ เจตจํ าน ง
ตอตานการทุจริตของผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

-  

2 .2  ม าตรการสร า ง
คว าม โปร ง ใส ในการ
ปฏิบัติราชการ 

1) โครงการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู รั บบริ ก า รขององค ก ร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
2 )  โค รงการ เ ผยแพร ข อมู ล
ขาวสารดานการจัดซื้อ-จัดจาง 
3) กิจกรรมสรางความโปรงใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
4) กิจกรรมควบคุมการเบิกจาย
ต ามข อบั ญญั ติ ง บป ร ะมา ณ
รายจายประจําป 
5 )  ม า ต ร ก า ร อ อ ก คํ า สั่ ง
มอบหมายของนายกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ปลัดองคกร
ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถ่ิ น  แ ล ะ
หัวหนาสวนราชการ 

11,000 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

 

2.3 มาตรการการใช
ดุลพินิจและใช อํานาจ
หน าที่  ให เปน ไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี

1) กิจกรรมการลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
2) มาตรการการมอบอํานาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
3) มาตรการมอบอํานาจของ
นายกองคการบริหารสวนตําบล 

- 
 
- 
 
 
- 
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มิติที่ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

2. การ
บริหาร
ราชการเพ่ือ
ปองกันการ
ทุจริต 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลในการ
ดํ า เ นิ น กิ จ ก า ร ก า ร
ประพฤติปฏิบัติตนให
เปนที่ประจักษ 

1) โครงการวันพอ –  วันแม
แหงชาติ 
2) โครงการพนักงานดีเดน 
3) กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ
หน ว ย ง าน / บุ ค คล ที่ มี ค ว าม
ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม 
4) กิจกรรมการมอบประกาศ
เกียรติคุณแกสตรีดีเดน 
5) กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคล
ดํารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- 
 
- 
- 
 
 
- 
 
- 
 

 

2.5 มาตรการจัดการ 
ในกรณีไดทราบหรือรับ
แจงหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

1) กิจกรรม ใหความรวมมือกับ
หนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการ
ต า ม อํ า น า จ ห น า ที่ เ พื่ อ ก า ร
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ
ปฏิบั ติ ร าชกา รขององค กา ร
บริหารสวนตําบลแมขาวตม   
2) มาตรการ “ใหความรวมมือ
กับห น ว ย ง านตร ว จส อบทั้ ง
ภาครัฐและองคกรอิสระ” 
3) มาตรการ “จัดทําขอตกลง
การปฏิบัติราชการ” 
4 )  ม าต รก า ร  “ดํ า เ นิ นก า ร
เก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม วา
ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่โดยมิชอบ” 
5 )  ม า ต ร ก า ร  “ แ ต ง ตั้ ง
ผู รั บ ผิ ด ช อ บ เ กี่ ย ว กั บ เ รื่ อ ง
รองเรียน” 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 

มิติที่ 2 รวม 4 โครงการ / 8 กิจกรรม / 
7 มาตรการ 
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แผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจริต องคการบริหารสวนตาํบลแมขาวตม 
 

มิติที่ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

3. การ
สงเสริม
บทบาทและ
การมีสวน
รวมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดใหมีและเผยแพร
ขอมูลขาวสารในชองทาง
ที่เปนการอํานวยความ
สะดวกแกประชาชนไดมี
สวนรวมตรวจสอบการ
ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ต า ม
อํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินได
ทุกขั้นตอน 

1) กิจกรรม “เผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม” 
2) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย
ขอมูลข าวสารของ  องคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน”  
3) มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่
ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร
ขององคการบริหารสวนตําบล  
แมขาวตม” 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 

 

3 .2  การรับฟ งความ
คิ ด เ ห็ น ก า ร รั บ แ ล ะ
ต อ บ ส น อ ง เ รื่ อ ง
รองเรียน/รองทุกข ของ
ประชาชน 

1) โครงการเวทีประชาคม 
2) มาตรการจัดการเรื่องราวรอง
ทุ ก ข / ร อ ง เ รี ย น ขอ งองค ก ร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
3)  กิ จกรรมรายงานผลการ
ต ร ว จ ส อ บ ข อ เ ท็ จ จ ริ ง ใ ห ผู
รองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

- 
- 
 
 
- 

 

3 . 3  กา รส ง เ ส ริ ม ให
ประชาชนมี ส วนร วม
บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร ข อ ง
องค ก รปกครองส วน
ทองถ่ิน 

1) กิจกรรมประชุมประชาคม
หมูบ านและประชาคมตําบล
ประจําป 
2 )  ม า ต ร ก า ร แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลแมขาวตม 
3 )  มาตรการแตงตั้ งตั วแทน
ป ร ะ ช า ค ม เ ข า ร ว ม เ ป น
คณะกรรมการตรวจรับงานจาง 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

มิติที่ 3 รวม 1 โครงการ / 3 กิจกรรม / 
5 มาตรการ 

  

 
 



10 
 

แผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจริต องคการบริหารสวนตาํบลแมขาวตม 
 

มิติที่ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

4. การ
เสริมสราง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องคกร
ปกครอง
สวนทองถ่ิน 

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภ า ย ใ น ต า ม ที่
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด 

1)  โคร งการจั ดทํ าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําป 
2) โครงการจัดทํารายงานการ
ควบคุมภายใน 
3) มาตรการติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในขององคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม 

- 
 
- 
 
- 
 
 

 

4.2 การสนับสนุนให
ภาคประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
หรือการบริหารราชการ 
ตามชองทางท่ีสามารถ
ดําเนินการได 

1) กิจกรรมการรายงานผลการ
ใชจ ายเงินใหประชาชนไดรับ
ทราบ 
2 )  กิ จ ก ร ร ม ก า ร จั ด ห า
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจาก
ตัวแทนชุมชน 
3) กิจกรรมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการ
รั บ  ก า ร จ า ย  แ ล ะ ก า ร ใ ช
ประโยชนทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม 
4 )  ม า ต ร ก า ร ส ง เ ส ริ ม ใ ห
ประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ 
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

 4.3 การสงเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ทองถ่ิน 

1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ผู บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พ นั ก ง า น ส ว น ตํ า บ ล  แ ล ะ
พนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบล ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
2) กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภา
ท อ ง ถ่ิ น ใ ห มี บ ท บา ท ใ น กา ร
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝาย
บริหาร 

- 
 
 
 
 
 
- 
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แผนปฏิบัตกิารปองกันการทุจริต องคการบริหารสวนตาํบลแมขาวตม 
 

มิติที่ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป 2565 

หมายเหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

 4.3 การสงเสริมบทบาท
การตรวจสอบของสภา
ทองถ่ิน 

3) กิจกรรมการมีสวนรวมในการ
ปฏิ บั ติ ง า นขอ งส มาชิ กส ภ า
องคการบริหารสวนตําบล 

- 
 

 

4.4 เสริมพลังการมีสวน
ร ว ม ข อ ง ชุ ม ช น 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาคสวน
เพ่ือตอตานการทุจริต 

1) มาตรการการสงเสริมและ
พัฒนาเครือขายดานการปองกัน
การทุจริต 
2 )  ม าต รก า ร เฝ า ร ะ วั ง ก า ร
คอรรัปชั่นโดยภาคประชาชน 

- 
 
 
- 

 

มิติที่ 4 รวม 3 โครงการ / 5 กิจกรรม / 
4 มาตรการ 

  

 
 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต พ.ศ. 2565 

--------------------------------------------- 
 
มิติที่ 1 การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต  
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากร ขาราชการการเมือง ฝายบริหารการเมือง ฝายสภาทองถิ่น     
และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
ลําดับท่ี 1  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. หลักการและเหตุผล 
  หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการทํางานและ
ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน
รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกทั้งสามารถแกปญหาความขัดแยงภายใน
องคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นที่เปนปญหาเรื้อรังที่มีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทย
มานาน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติ
ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการที่จะทําใหปญหา
การคอรรัปชั่นลดนอยลงและหมดไปได ในที่สุดนั้น ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาค
สวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมท้ังสรางทัศนคติใหม
ปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางท่ีไมเอ้ือหรือสนับสนุน
การทุจริตคอรรัปชั่น ทั้งนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความ
รับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทาง
ในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งไดวาง
กรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ 
จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนแลว แตอยางไรก็ตาม 
สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานหรือองคกร
ภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวย หลักความชอบ
ธรรม (Legitimacy) หลักความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได (Accountability) 
หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวนรวม (Participation) ดังนั้น การพิจารณา คัดเลือกนํา
องคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับ
หนวยงานเรือองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงคแนวทางหรือวิธีการดําเนินงานที่หนวยงาน
องคกร สามารถปฏิบัติ เพ่ือสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีไดตอไป ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการบริหาร
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 
3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และ
จริยธรรม 



  2. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
  3. เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถ นําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 
  4. เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรได
อยางมีประสิทธิภาพ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานและพนักงานจาง 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  หองประชุม ชั้น 1 องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ 
  1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
  2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. จัดบรรยายใหความรู เรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลใหแกผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานและ
พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
 4. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนเมษายน –  มิถุนายน 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
  1. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม 
  2. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
นําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 
 4. ผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับท่ี 2  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล  
  การปองกันการทุจริตนับเปนเรื่องสําคัญไมนอยไปกวาการปราบปรามการทุจริต เพราะเปนการแกไขปญหาที่
สาเหตุ ซึ่งหากปลอยใหมีการทุจริตเกิดข้ึนก็จะสรางปญหา สรางความเสียหายแกสังคมและประเทศชาติ ตองยอมรับกัน
วาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีการกลาวถึง และขาวสารการทุจริตที่เผยแพรในสื่อตางๆ 
สงผลกระทบตอความเชื่อมั่น และภาพลักษณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบกับมีปจจัยนานัปการที่คอย
ยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริตของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงาน/
ลูกจางองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม เล็งเห็นถึงความสําคัญของการสงเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการ
ปองกันการทุจริต จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
  1. เพื่อสงเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการปองกันการทุจริตใหแกผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน/ลูกจาง
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
  2. เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบและผลกระทําที่เกิดข้ึนจากปญหาการทุจริต 

3. เพ่ือบูรณาการของสวนราชการในการใหความรูและสรางคานิยมในการปองกันการทุจริตใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
  4. เพ่ือสรางภาพลักษณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดานการบริหารจัดการที่มีระบบคุณธรรมและความ
โปรงใสยิ่งข้ึน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานและพนักงานจาง 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 หองประชุม ชั้น 1 องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ 
  1. จัดทําคูมือสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต 
  2. จัดบรรยายใหความรู เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปองกันการทุจริตใหแกผูบริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
 3. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนเมษายน –  มิถุนายน 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
 1. ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ไดรับ
การสงเสริมความรูดานคุณธรรม จริยธรรมในการปองกันการทุจริต 
 2. ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม มี
จิตสํานึกและความตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบ และผลกระทบที่เกิดจากปญหาการทุจริต 
 3. ภาพลักษณท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมมีการทุจริต คอรัปชั่นในองคการบริหารสวนตําบล       
แมขาวตม มีความโปรงใสในองคกร 



ลําดับท่ี 3  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการจัดทําประกาศประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบล    
แมขาวตม พ.ศ. 2557 โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
รายแรงแหงการกระทํา ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง กําหนดใหพนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและ
ใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก 
ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ ยึดถือประโยชนของประเทศชาติ
เหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน ยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน
ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได ยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้ 
สํานักงาน ก.พ.ไดกําหนดแนวทางการดําเนินการประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให
หรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชน
ที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาที่และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนที่มิชอบ 
โดยอาศัยตําแหนงหนาที่และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัย
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ น.ร. 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
  ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน องคการบริหารสวน
ตําบลแมขาวตมไดจัดทํามาตรการ “จัดทําประกาศประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” ขึ้น เพ่ือให
บุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 
3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติการปฏิบัติตนหนาที่ในการยึดหลักตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
  2. เพ่ือใหเกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององคกรใหเปนปจจุบันและสอดคลองกับสถานการณที่
เปลี่ยนไป และสรางความมั่นใจแกผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป 
  3. เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต 
สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอสังคม ตามลําดับ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานและพนักงานจาง 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
 
 



6. วิธีดําเนินการ 
  1. เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม เพื่อใชเปนคานิยมสําหรับองคกร 
ขาราชการทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคบัอื่นๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  2. เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม เปดเผยเปนการ
ทั่วไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูล
ขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจสอบดูตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนเมษายน –  มิถุนายน 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
  ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานและพนักงานจางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับท่ี 4  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ 
ปจจุบัน ที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝาย
การเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมาย หลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานใน
พ้ืนที่สามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต จึงไดกําหนด แนวทาง/
มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตข้ึน เพื่อใหสามารถแปลงแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงาน 
และพนักงานจาง 
  2. เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหารทองถ่ิน 
สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงาน และพนักงานจาง 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพรมากกวา 5 เรื่องข้ึนไป 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ 
  1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตานการทุจริต อาทิ 
กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธตางๆ ที่เก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึก 
  2. เผยแพรประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติอยาง
เครงครัด ผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนเมษายน –  มิถุนายน 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
  จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพร 
   
 
 
 



1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
 
ลําดับท่ี 1  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการออกใหบริการรับชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีปาย  ประจําปงบประมาณ  ๒๕65 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใชโดยใหอํานาจองคกรปกครอง     
สวนทองถ่ินจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนไป  โดยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
จะนํามาจัดเก็บภาษีแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบํารุงทองท่ี ผูมีหนาที่เสียภาษี คือ  เจาของหรือผูครอบครอง
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง ในวันที่ 1 มกราคม ของปฐานภาษีที่จะนํามาคํานวณภาษี  คือ มูลคาทั้งหมดของที่ดินหรือสิ่ง
ปลูกสรางและจัดเก็บภาษีตามอัตราที่กฎหมายกําหนด  ซึ่งพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ.2510 (และแกไขเพ่ิมเติมถึง
ปจจุบัน) ไดกําหนดใหทองถ่ินมีอํานาจหนาที่ในการจัดเก็บภาษีที่เขาเปนรายไดของทองถิ่นนั้น 
 เพ่ือใหการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีปายขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน เพ่ือไมใหมลีูกหนี้คางชําระ ตลอดจนเพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกแกผูมีหนาที่ชําระภาษี
ใหไดรับบริการไดอยางรวดเร็วลดขั้นตอนการรับบริการใหมีความคลองตัวยิ่งขึ้น จึงเห็นความสําคัญของการออก
ใหบริการประชาชน ผูที่มีหนาที่เสียภาษีใหแกองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  
  งานพัฒนารายได กองคลัง จึงไดจัดทําโครงการออกใหบริการรับชําระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีปาย
ประจําปงบประมาณ ๒๕65 ขึ้น 
3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกในการชําระภาษีใหกับประชาชนในพ้ืนที ่
  2. เพ่ือเปนการไมใหเกิดลูกหนี้ภาษีคางชําระ 
  3. เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงานใหสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน 
  4. เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม โดยสามารถจัดเก็บ
ภาษีไดครบถูกตองและเปนธรรม 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 งานพัฒนารายได กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จะดําเนินการออกใหบริการรับชําระภาษี ใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวน 23 หมูบาน 
5. พื้นท่ีดําเนินการ   ตําบลแมขาวตม จํานวน 23 หมูบาน  ดังนี ้

ลําดับ หมูที่ วันท่ีออกหนวยบริการ เวลา สถานที่ออกหนวยบริการ 
1 16 1  มีนาคม  2565 ๐๙.๓๐ น. – ๑1.3๐ น. ศาลาเอนกประสงค 
2 1 2  มีนาคม  2565 ๐๙.๓๐ น. – ๑1.3๐ น. ศาลาเอนกประสงค 
3 2 3  มีนาคม  2565 ๐๙.๓๐ น. – ๑1.3๐ น. ศาลาเอนกประสงค 
4 3 4  มีนาคม  2565 ๐๙.๓๐ น. – ๑1.3๐ น. ศาลาเอนกประสงค 
5 4 8  มีนาคม  2565 ๐๙.๓๐ น. – ๑1.3๐ น. ศาลาเอนกประสงค 
6 5 9  มีนาคม  2565 ๐๙.๓๐ น. – ๑1.3๐ น. ศาลาเอนกประสงค 
7 6 10  มีนาคม  2565 ๐๙.๓๐ น. – ๑1.3๐ น. ศาลาเอนกประสงค 
8 7 , 22 11  มีนาคม  2565 ๐๙.๓๐ น. – ๑1.3๐ น. วัดโละปาหา 
9 8 15  มีนาคม  2565 ๐๙.๓๐ น. – ๑1.3๐ น. ศาลาเอนกประสงค 



6. วิธีดําเนินการ 
 1. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผูบริหาร 
  2. จัดประชุมชี้แจงคณะทํางานแกเจาหนาที่ที่เก่ียวของ 
  3. จัดทําแผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษี 
  4. ดําเนินการออกจัดเก็บภาษีในพ้ืนที่ 
  5. สรุปผลการจัดทําโครงการเสนอตอผูบริหาร 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  1  มีนาคม –  8  เมษายน  2565 

8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  งานพัฒนารายได กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
  1. ประชาชนไดรับความสะดวกในการชําระภาษี 
  2. ลูกหนี้ภาษีคางชําระลดลง 
 3. ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานใหสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน 
 4. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม สามารถจัดเก็บภาษีไดครบ
ถูกตองและเปนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ หมูที่ วันท่ีออกหนวยบริการ เวลา สถานที่ออกหนวยบริการ 
10 9 16  มีนาคม  2565 ๐๙.๓๐ น. – ๑1.3๐ น. วัดหวยอม 
11 10 17  มีนาคม  2565 ๐๙.๓๐ น. – ๑1.3๐ น. ศาลาเอนกประสงค 
12 11 18  มีนาคม  2565 ๐๙.๓๐ น. – ๑1.3๐ น. ศาลาเอนกประสงค 
13 12 22  มีนาคม  2565 ๐๙.๓๐ น. – ๑1.3๐ น. ศาลาเอนกประสงค 
14 13 23  มีนาคม  2565 ๐๙.๓๐ น. – ๑1.3๐ น. ศาลาเอนกประสงค 
15 14 24  มีนาคม  2565 ๐๙.๓๐ น. – ๑1.3๐ น. วัดสันมวงทอง 
16 15 25  มีนาคม  2565 ๐๙.๓๐ น. – ๑1.3๐ น. ศาลาเอนกประสงค 
17 17 29  มีนาคม  2565 ๐๙.๓๐ น. – ๑1.3๐ น. ศาลาเอนกประสงค 
18 18 30  มีนาคม  2565 ๐๙.๓๐ น. – ๑1.3๐ น. ศาลาเอนกประสงค 
19 19 31  มีนาคม  2565 ๐๙.๓๐ น. – ๑1.3๐ น. ศาลาเอนกประสงค 
20 20 1  เมษายน  2565 ๐๙.๓๐ น. – ๑1.3๐ น. ศาลาเอนกประสงค 
21 21 5  เมษายน  2565 ๐๙.๓๐ น. – ๑1.3๐ น. ศาลาเอนกประสงค 
22 23 8  เมษายน  2565 ๐๙.๓๐ น. – ๑1.3๐ น. ศาลาเอนกประสงค 



ลําดับท่ี 2  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณภายในที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

2. หลักการและเหตุผล 
  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม มีนโยบายพัฒนาภูมิทัศนในสํานักงาน ซึ่งจําเปนที่จะตองอาศัยความ
รวมมือรวมใจ เปนอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกภาคสวน เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดย
เนนที่จะดําเนินการขับเคลื่อนคือการรณรงคการรักษาความสะอาดในสถานที่ทํางานใหเปนระเบียบเรียบรอยรวมไปถึง
การปรับปรุงภูมิทัศนใหมีความสวยงาม ซึ่งจะเปนเอกลักษณอยางหนึ่งของผูมาติดตอราชการเกิดความประทับใจเพ่ือให
มีความสวยงาม อีกทั้งเปนหนวยงานที่ใหบริการประชาชนที่มาติดตองานราชการในพื้นที่เปนจํานวนมากเพื่อ เปน
แบบอยางในการพัฒนาสํานักงานใหนาอยู  มีสิ่ งแวดลอมที่ดี  จึ งตองมีการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศนในพ้ืนที่
สํานักงานใหดียิ่งข้ึน  

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ สวนที่ ๓ อํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลมาตรา ๖๖  องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมมาตรา ๖๗  ภายใตบังคบัแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหาร
สวนตําบล ดังตอไปนี้ (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลประกอบกับสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงราย ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง  
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ “อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดลอมเพ่ือทองถ่ินชุมชนนาอยู” ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบล
แมขาวตม จึงไดดําเนินการจัดทําโครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณภายในท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
ขึ้น 
3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือประดับตกแตงสวนหยอมภายในสํานักงานใหมีความรมรื่น สวยงาม 
  2. เพ่ือประดับตกแตงอาคารสถานที่ใหประชาชนไดมีพ้ืนที่พักผอนหยอนใจในการมาติดตอราชการ 
  3. เพ่ือเปนแบบอยางในการพัฒนาพ้ืนที่นาอยู 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพรมากกวา 5 เรื่องข้ึนไป 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  สวนหยอมภายในสํานักงาน จํานวน ๓ จุด ๑. สวนหยอมขางหองคลัง ๒. สวนหยอมขางหองประชาสัมพันธ  
๓. ปายองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ 
  1. จัดทําโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
  2. ประชุมการจัดทําโครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณภายในที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
  3. แจงใหพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และพนักงานจางเหมาบริการ เขารวมกิจกรรมโครงการปรับปรุง
ภูมิทัศนบริเวณภายในที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
  4. จัดเตรียมสถานท่ีวัสดุอุปกรณที่จําเปนที่ตองใชในการดําเนินงาน 
  5. ดําเนินงานตามโครงการ 
  6. ติดตามประเมินผลและสรุปผลการดําเนินงาน 
 



7. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนพฤษภาคม –  กันยายน 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  20,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
  1. สวนหยอมภายในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมรมรื่น และสวยงามมากยิ่งข้ึน 
  2. การดําเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณภายในที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมแลวเสร็จ
ตามจํานวนที่กําหนดรอยละ ๘๐ 
  3. ประชาชนผูมาติดตอราชการ รอยละ ๘๐ มีความพึงพอใจตอความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย
ภายในที่ทําการ อาคาร สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับท่ี 3  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการประชารัฐรวมใจ แหลงน้ําสวยน้ําใส ไรผักตบชวา 

2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม สวนที่ ๓ 
อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตามมาตรา ๖๖ องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนา
ตําบล ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา ๖๗ (๒) ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล 
มีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล คือ รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และ ที่สาธารณะ 
รวมทั้งกําจัด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มาตรา ๖๗ (๗) ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตอง
ทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล คืน คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   ปจจุบันผักตบชวาถือไดวาเปนวัชพืชที่สรางปญหาอยางมากมายในแหลงน้ําสาธารณะตางๆ ดวยการแพร
ระบาดอยางรุนแรงและรวดเร็วทําใหเกิดปญหาและผลกระทบวงกวางตอสังคมและสิ่งแวดลอม เชน การขนสงและการ
สัญจรทางน้ํา น้ําเนาเสีย ทางเดินน้ําหรือแหลงน้ําตื้นเขินกีดขวางการไหลระบายของน้ําตามแมน้ําลําคลองตางๆ ในฤดู
น้ําหลากเกิดปญหาน้ําลนตลิ่ง สรางความเดือดรอน ใหกับราษฎร รัฐบาลภายใตการนําของนายกรัฐมนตรี  พลเอก
ประยุทธ  จันทรโอชา ไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญในการแกไขปญหาผักตบชวา ไดมอบหมายให
กระทรวงมหาดไทยทําแนวทางในการแกไขปญหาผักตบชวาใหเกิดผลสําเร็จอยางตอเนื่องและยั่งยืน องคการบริหาร
สวนตําบลแมขาวตม จึงไดจัดทําโครงการประชารัฐรวมใจ แหลงน้ําสวยน้ําใส ไรผักตบชวา ขึ้น เพ่ือปองกันและแกไข
ปญหาผักตบชวาใหเกิดสัมฤทธิผลอยางยั่งยืนตอไป และเปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 
3. วัตถุประสงค 
  1. เพื่อใหเกิดการปรับปรุงสภาพแมน้ําลําคลอง แหลงน้ําสาธารณะในพื้นที่ตําบลแมขาวตมใหประชาชน
สามารถใชประโยชนไดทุกฤดูกาล 
  2. เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมกันอนุรักษ บํารุงรักษา ใชประโยชน และปลูกฝงจิตสํานึก
ในการรักษาแหลงน้ําอยางยั่งยืน 
  3. เพ่ือแกไขปญหาผักตบชวาในแหลงน้ําสาธารณะใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลแมขาวตมเขารวมโครงการประชารัฐรวมใจ แหลงน้ําสวยน้ําใส ไรผักตบชวา จํานวน 
100 คน  
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  หนองน้ําสาธารณะประโยชนในเขตตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ 
  1. จัดทําโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 2. ดําเนินการสํารวจแหลงน้ําสาธารณะประโยชนในพ้ืนที่ตําบลแมขาวตม เพ่ือกําหนดพื้นที่เปาหมายที่จะ
ดําเนินการกําจัดผักตบชวา 
  3. เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการกําจัดผักตบชวา 
  4. ประสานผูนําชุมชน กํานัน ผู ใหญบาน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม กลุมจิตอาสา 
เขารวมกิจกรรม 
  5. ดําเนินงานตามโครงการประชารัฐรวมใจ แหลงน้ําสวยน้ําใส ไรผักตบชวา  
 6. รายงานผลการดําเนินโครงการใหผูบริหารทราบ 



7. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนเมษายน –  กันยายน 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  10,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
 1. มีผูเขารวมโครงการประชารัฐรวมใจ แหลงน้ําสวยน้ําใส ไรผักตบชวา ตามเปาหมายที่กําหนด ไมนอยกวา
รอยละ 80   
 2. แหลงน้ําสาธารณะประโยชนในพ้ืนที่ตําบลแมขาวตม ไมมีผักตบชวา สะอาด สวยงาม ไมตื้นเขิน 
 3. ประชาชนตําบลแมขาวตมมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 4. ประชาชนตําบลแมขาวตมสามารถใชประโยชนจากแหลงน้ําสาธารณะไดอยางยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับท่ี 4  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการรักน้ํา รักปา รักแผนดิน 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันปญหาบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม เปนปญหาที่ทุกภาคสวนใหความสําคัญ และองคการบริหารสวน
ตําบลแมขาวตมไดเห็นถึงความสําคัญในการรักษาทรัพยากรปาไมใหมีความสมบูรณ ชวยเพิ่มพ้ืนที่ปาเศรษฐกิจ รักษา
สมดุลธรรมชาติ ชวยอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรปาไม ดิน และน้ํา รวมถึงระบบนิเวศน สรางความสมบูรณและกอใหเกิด
ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ปา การที่จะบรรลุเปาหมายดังกลาวได นอกจากการหยุดยั้งการตัดไมทําลายปา 
และลดการบุกรุกพ้ืนที่ปาแลวการฟนฟูสภาพปาตามหลักวิชาการและการสงเสริมการปลูกปาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือ
ทดแทนความตองการการใชไมที่เพิ่มขึ้นก็มีความสําคัญ และมีความจําเปนที่เรงดวนที่จะตองดําเนินการ โดยเฉพาะไม
ใชสอยในครัวเรือนของเกษตรกร เชน ไมโตเร็ว ไมใชสอยในทองถ่ิน และไมอเนกประสงค เปนตน 
   ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จึงไดดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการรักน้ํา รักปา รักแผนดิน 
ประจําป 2565 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 10 และเพ่ือเพ่ิมจํานวนพ้ืนท่ีปลูกไมยืน
ตนใหเปนแหลงตนน้ํา ชวยเพ่ิมพื้นที่สีเขียว รักษาสมดุลธรรมชาติในพ้ืนท่ีปา สงเสริมใหประชาชนปลูกไมเศรษฐกิจใน
เขตพ้ืนที่ปาชุมชน ตลอดจนเพื่อรวมกันอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรปาไม ดิน และน้ํา รวมถึงระบบนิเวศน สรางความ
สมบูรณและกอใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ปา 
3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 10 
  2. เพ่ือเพิ่มจํานวนพ้ืนที่ปลูกไมยืนตนใหเปนแหลงตนน้ํา ตามแนวทางการเพ่ิมเปาหมาย 40% ของพ้ืนที่
ประเทศ 
  3. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว รักษาสมดุลธรรมชาติในพ้ืนท่ีปา 
  4. เพื่อสงเสริมใหประชาชนปลูกไมเศรษฐกิจตามชนิดและรูปแบบที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  5. เพ่ือสงเสริมใหชุมชนปลูกไมยืนตนใหเปนแหลงตนน้ําในเขตพื้นที่ปาชุมชน 
  6. เพื่อรวมกันอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรปาไม ดิน และน้ํา รวมถึงระบบนิเวศน สรางความสมบูรณและ
กอใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ปา 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
  ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบลแมขาวตมเขารวมโครงการรักน้ํา รักปา รักแผนดิน  จํานวน 200 คน  
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  พ้ืนที่ในเขตตําบลแมขาวตม  
6. วิธีดําเนินการ 
  1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 2. ประสานงานกับผูเก่ียวของโครงการ 
  3. จัดเตรียมสถานท่ีบริเวณ ตําบลแมขาวตม อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
  4. ประชาสัมพันธโครงการใหประชาชนในพ้ืนที่ไดรับทราบ และขอความรวมมือในการรวมโครงการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนเมษายน –  กันยายน 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  10,000 บาท 



9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
 1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและมีความเปนอยูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
 2. คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ผูนําชุมชน ตัวแทนกลุมอาชีพ 
และกลุมจิตอาสาในตําบลแมขาวตม มีสวนรวมและใหความรวมมือกับกิจกรรมนี้ 
 3. พื้นที่ในตําบลแมขาวตมมีไมยืนตนเพิ่มขึ้น 40% ของพ้ืนที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับท่ี 5  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 
2. หลักการและเหตุผล 
 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) เปนโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบทอดงานของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงอนุรักษตนยางนา ตั้งแตป 2503 ทรงเห็นความสําคัญของการอนุรักษพันธุกรรมพืช ทรง
ดําเนินโครงการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ในป 2535 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดําริใหดําเนินการอนุรักษพืชพรรณของประเทศและดําเนินการเปน
ธนาคารพืชพรรณโดยไดดําเนินการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ และจัดสรางธนาคาร 
พืชพรรณข้ึนในโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา  ตั้งแตป  2536  เปนตนมา โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช        
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ อนุญาตใหองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม เขารวมสนองพระราชดําริใน อพ.สธ. 
“งานฐานทรัพยากรทองถ่ิน” ในกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช ตามหนังสือที่ ชร ๐๐๒๓.๖/๕๔๒ 
ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม 25๖๓ ลําดับสมาชิก ๗๔ รหัสสมาชิก ๘-๖๕๗๐๑๑๓ โดยมีการดําเนินงานใน 6 งาน ไดแก การ
ดําเนินงานปกปกทรัพยากรทองถิ่นสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทองถิ่น ปลูกรักษาทรัพยากรทองถิ่น อนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากรทองถิ่น ศูนยขอมูลทรัพยากรทองถิ่น และงานสนับสนุนในการอนุรักษและจัดทําฐานทรัพยากร
ทองถิ่น ซึ่งเปนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ใหองคการ
บริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 67 (๗) คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(๙) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีทางราชการ มาตรา ๖๘ (๗) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (๘) การ
คุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน (๑๒) การทองเที่ยว และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (6) การสงเสริมเสริม 
การฝก และการประกอบอาชีพ (๘) การสงเสริมการทองเที่ยว (24) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชน
จากปาไม ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพ่ือสนองพระราชดําริ และดําเนินการตามอํานาจหนาที่ องคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม จึงไดจัดทําโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้น 
3. วัตถุประสงค 
  ๑. เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
  ๒. เพ่ือคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาพันธุพืชท่ีหายาก ใกลสูญพันธุ หรือพืชดั้งเดิมในทองถ่ินใหคงอยู 
  ๓. เพ่ือศึกษา สํารวจขอมูล จัดทําทะเบียนพันธุกรรมพืชที่มีในทองถ่ิน 
  ๔. เพ่ือปลูก รักษา และขยายพันธุพืชที่หายาก และพันธุพืชในทองถิ่น 
  ๕. เพ่ือสงเสริมการใชประโยชนพืชในทองถ่ิน 
  ๖. เพ่ือสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
  ๗. เพ่ือสรางแปลงตนแบบในการอนุรักษพันธุกรรมพืชเปนศูนยเรียนรูภายในชุมชน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
  ๑. ประชาชนในหมูบานในเขตพื้นที่ปกปกจํานวน 50 คน รวมเปนคณะทํางาน/ขับเคลื่อนโครงการฯ 
  ๒. ประชาชนรอยละ 95 ไดรับประโยชนจากการอนุรักษพันธุกรรมพืชในตําบล 
  ๓. แปลงตนแบบในการเปนแหลงเรียนรูศึกษาดูงาน จํานวน ๑ แปลง 



5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  พ้ืนที่ในเขตตําบลแมขาวตม  
6. วิธีดําเนินการ 
  1. จัดทําโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
  2. ประชุมกํานันผูใหญบานและสวนราชการในพื้นท่ี เพื่อปรึกษาหารือและวางแผนการทํางานอนุรักษ
พันธุกรรมพืชในทองถิ่นในการจัดทําโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
  3. สํารวจและจัดทําทะเบียนทรัพยากรในเขตพ้ืนท่ีปกปก 
  4. จัดหาพันธุไมตนกลา พืชทองถิน่ พืชอนุรักษ พืชหายาก เพ่ือจําหนายจายแจกใหกับผูนําหมูบาน 
  5. ตรวจติดตามเยี่ยมแปลงปลูก เพ่ือติดตามการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูก 
  6. คัดเลือกแปลงตนแบบในการเปนแหลงเรียนรู จํานวน ๑ แปลง 
  ๗. เผยแพรถายทอดความรู และขยายผลการดําเนินงานอนุรักษพันธุกรรมพืช ไปยังประชาชนกลุมตางๆ ทั้งใน
และนอกพื้นที ่
7. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนเมษายน –  กันยายน 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  30,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
  1. การดําเนินอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ีองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม แลวเสร็จตามจํานวนที่กําหนดรอยละ ๘๐ 
  2. มีผูเขารวมโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ตามเปาหมายที่กําหนดไมนอยกวารอยละ 80  
  3. ไดรวมสนองพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  4. พันธุพืชหายาก พันธุพืชพ้ืนบานในทองถ่ินไดรับการดูแล ปลูกรักษาและขยายพันธุ 
  5. ปาธรรมชาติดั่งเดิมไดรับการปกปองเพ่ือรักษาพันธุกรรมของพืชในทองถ่ิน 
  6. มีฐานขอมูลในการเผยแพรองคความรูดานพันธุกรรมพืชใหแกประชาชน 
  7. มีแปลงตนแบบสําหรับเปนแหลงศึกษาเรียนรูดานพันธุกรรมพืช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
 
ลําดับท่ี 1  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย 
2. หลักการและเหตุผล 
  การจัดการศึกษาปฐมวัยเปนภารกิจหนาท่ีสําคัญสวนหนึ่งของโรงเรียน ที่ตองจัดกิจกรรม สนับสนุนสงเสริมให
การดําเนินการเปนไปตามเจตนารมณของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 การจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย มีความสําคัญอยางยิ่งตอการวางรากฐานของการพัฒนามนุษยใหมีคุณภาพสมบูรณทั้งทางรางกาย อารมณ 
จิตใจ สังคม สติปญญา มีความรูคูคณุธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข ในปจจุบันการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยภาพรวม เด็กปฐมวัยควรจะไดรับการสงเสริมใหมีพัฒนาการดานรางกาย 
ดานอารมณ ดานสังคม ดานสติปญญาและคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมๆ กัน โดยเฉพาะดานคุณธรรม จริยธรรมควร
เริ่มสงเสริมตั้งแตในระดับปฐมวัย การพัฒนาเด็กปฐมวัยเปนชวงเวลาที่สําคัญและจําเปนที่สุดในการพัฒนาสมองอยาง
ตอเนื่องเปนลําดับขั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเด็กพัฒนาทุกดานอยางองครวม และเจริญเติบโตอยางเต็มศักยภาพ
นั้นตองจัดกิจกรรมใหเด็กเกิดพัฒนาการแตละดานไปพรอมๆ กัน การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมเด็กปฐมวัยเปนแนวทางของสังคมในการเตรียมความพรอมใหเด็กปฐมวัยอยางเต็มศักยภาพ สอดคลองกับการ
พัฒนาเด็กอยางเปนองครวมทั้งการพัฒนารางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญา และในทางสังคมของเด็กอันจะ
นําไปสูการสรางวินัยและวัฒนธรรมการอยูรวมกันอยางมีความสุข และเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สําคัญในการ
สรางคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจที่ดีงาม เปนการพัฒนามนุษยที่ยั่งยืนและปองกันปญหาสังคมในระยะยาว จาก
เหตุผลดังกลาวขางตน องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ไดตระหนักในความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
โดยเฉพาะการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่มุงเนนในการเตรียมความพรอมใหเด็กตามธรรมชาติและพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ และสอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ทาง
โรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัยขึ้น เพ่ือ
ใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาเด็กใหเติบโตมี 4 พัฒนาการทุกดานอยางสมดุล เหมาะสมกับวัย 
ความสามารถ และความแตกตางระหวางบุคคล เปนคนดี เกง และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ซึ่ง
เปนพื้นฐานที่ดีของเด็กในอนาคต 
3. วัตถุประสงค 
  ๑. เพ่ือใหเด็กมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตใจที่ดีงามตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560                
  ๒. เพ่ือมุงเนนใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาอยางเต็มศักยภาพ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  นักเรียนในโรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จํานวน 140 คน  

5. พื้นท่ีดําเนินการ   โรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผูบริหาร 
  2. ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผนการดําเนินงาน 
  3. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  4. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ 



  5. จัดทําเกณฑประเมินตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560  
  6. จัดเตรียมสื่อวัสดุ อุปกรณ 
  7. ดําเนินการตามโครงการ 
  8. สรุปประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนมกราคม –  มิถุนายน  2565 

8. งบประมาณดําเนินการ  1,000  บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
  1. เด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม มีคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงคของเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศกัราช 2560 
 2. เด็กปฐมวัยรอยละ 80 มีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา และมีคุณธรรม จริยธรรม จิตใจ
ที่ดีงาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับท่ี 2  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการโตไปไมโกง 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาที่ทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาที่สะทอน
วิกฤตการณ ดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมีคานิยม
ในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุมเด็กและ
เยาวชน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 
16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปน คนที่สมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ 
สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และ
มาตรา 25 กําหนดใหรัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 
  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม พิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการโตไปไม
โกง ขึ้น เพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันและคานิยมที่ถูกตองซึ่งจะเปนรากฐานที่สําคัญ ท่ีทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึน
เปนพลเมืองที่มีคุณภาพ และเปนการปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชั่นที่ไดผลที่สุด โดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็ก
และเยาวชนรักความถูกตอง มีความซื่อสัตยสุจริต การยึดมั่นในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติตอตนเองและ
ผูอื่นโดยชอบ ไมคดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวม มีความ
รับผิดชอบตอตัวเองในการกระทําใดๆ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 
3. วัตถุประสงค  
  ๑. เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคณุธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต 
  ๒. เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุก
รูปแบบ  
  3. เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชน
สวนรวม 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  เด็กและเยาวชนตําบลแมขาวตม จํานวน 150 คน  

5. พื้นท่ีดําเนินการ   องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ
  2. แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
  3. ดําเนินการตามโครงการ 
 4. สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนเมษายน –  กันยายน  2565  

8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
  1. เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคณุธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต 
 2. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
  3. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับท่ี 3  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมโลกสวยดวยมือเรา 
2. หลักการและเหตุผล 
 เด็กปฐมวัยเปนชวงวัยแหงการเรียนรู การจัดการสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม มีความสําคัญอยางยิ่งตอพัฒนาการ
ของผูเรียน โดยเฉพาะการจัดการสิ่งแวดลอมในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพราะศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนสวนหนึ่งของชุมชน ที่
มีความสําคัญ และมีบทบาทในการใหความรู ปลูกฝงลักษณะนิสัยตางๆ ใหผูเรียน โดยมุงใหผูเรียนนําประสบการณที่ได
จากโรงเรียนไปใชในการดํารงชีวิต  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  ทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล        
แมขาวตม จึงไดทําการจัดประสบการณใหเด็กนําขยะรีไซเคิลมาทําการคัดแยกขยะเปนขั้นตอนท่ีมีความสําคัญ และจะ
สามารถชวยลดปญหาที่เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนและกําจัดแหลงเพาะเชื้อโรคได โดยจัดทําโครงการโลกสวยดวยมือเรา
ผานกิจกรรม “หนูเรียนรูขยะแปลงราง” โครงการนี้ไดรับความรวมมือจากผูปกครอง โดยนําขยะหรือสิ่งของที่ไมไดใช
แลวมาประดิษฐเปนสิ่งของเครื่องใชที่สามารถใชประโยชนได เปนการปลูกฝงใหเด็กไดรูจักคิดดวยตนเองตั้งแตเด็กให
รูจักการรักษาสิ่งแวดลอม เปนการปลูกจิตสํานึกท่ีดีใหกับเด็กตั้งแตเยาววัย และเมื่อสิ่งที่เขาเห็นตัวอยางท่ีดีจะเปนการ
สรางประโยชนกับตนเองและชุมชนในอนาคตตอไป 
3. วัตถุประสงค 
  ๑. เพ่ือใหเด็กรูจักขยะประเภทตางๆ 
  ๒. เพ่ือใหเด็กรูจักการคัดแยกขยะอยางถูกวิธ ี 
  3. เพ่ือใหเด็กนําขยะรีไซเคิลมาประดิษฐเปนของใชได 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  เด็ก ครู ผูดูแลเด็ก และตัวแทนผูปกครอง จํานวน 50 คน  

5. พื้นท่ีดําเนินการ   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผูบริหาร 
  2. จัดประชุมครูผูดูแลเด็ก 
  3. ดําเนินการตามโครงการ 
 4. สรุปประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนเมษายน –  มิถุนายน  2565 

8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
  1. เด็กรูจักขยะประเภทที่นํามารีไซเคิล 
 2. เด็กสามารถใชทรัพยากรหรือวัสดุเหลือใช ใหเกิดประโยชน เพ่ือลดขยะในชุมชน และลดภาวะโลกรอน  
  3. เด็กนําขยะรีไซเคิลมาประดิษฐเปนของใช 



มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
 
ลําดับท่ี 1  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ 
ปจจุบันที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝาย
การเมือง หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต ไมนอยกวา
รอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่
สูงข้ึน เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริต 
ประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
  ยุทธศาสตรท่ี 1  สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 
 ยุทธศาสตรที่ 2  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
 ยุทธศาสตรที่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตรที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตรที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ
กระจายอํานาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่ง ในการสงเสริม
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน
ของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักในการจัดทําบริการสาธารณะรวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับ
พ้ืนที่ สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไป
เพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 
  ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหา ที่ไดสรางความขมขื่น
ใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนเวลาชานาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ของคนทํางาน
ราชการสวนทองถ่ิน ใหเหือดหายไป 
  ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน
การทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือ
หลักธรรมาภิบาล  บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเอง
ตอไปใหครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศตอไป  



3. วัตถุประสงค  
  เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยการ
จัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกร 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  1. ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
  2. มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง  
  3. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป  
5. พื้นท่ีดําเนินการ   องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ 
  1. ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
  2. ประชุมหนวยงาน/บุคคลที่เก่ียวของ  

  3. จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
  4. ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
  5. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
  6. ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
  7. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
  8. รายงานผลการดําเนินงาน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนเมษายน –  มิถุนายน 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
  1. มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร  อยางนอย 1 ฉบับ  
 ๒. มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน  อยางนอย 1 ครั้ง  
  ๓. มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ป  จํานวน 1 ฉบับ  
  ๔. การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของบุคลากร 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
  ๕. ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
 
ลําดับท่ี 1  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. หลักการและเหตุผล 
  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม มีหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ินตาม
อํานาจหนาที่ของอบต. ทั้งที่เปน หนาท่ีตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2437 และหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่
อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลและในการปฏิบัติหนาที่นั้นตองเปนไปเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน โดยคาํนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น นั้น 
องคการบริหารสวนตําบลในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจที่ใหบริการไปนั้น ประชาชนไดรับประโยชน หรือ
เกิดประโยชนสูงสุดแก ประชาชนมากนอยเพียงใด การใหบริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการ
หรือไม การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผูรับบริการ จึงตองมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ โดยให
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผูมาขอรับบริการ สาธารณะจาก
อบต. ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ เพ่ือประโยชนในทองถิ่น อีกทั้งเพื่อเปนการสรางความ
โปรงใสในการใหบริการสาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเปนตองมีโครงการนี้ข้ึนมา  
3. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึงพอใจ  
  2. เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ โดยยึด 
ประโยชนสุขของประชาชน  
   3. เพื่อเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
   4. เพ่ือเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  จัดจางสถาบันการศกึษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขตจังหวัดหรือ
นอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตตําบลแมขาวตม จํานวน 1 ครั้ง ตอป  
5. พื้นท่ีดําเนินการ   พื้นที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ 
  1. ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นที่จังหวัดหรือ
นอกเขตจังหวัด ตามระเบียบพัสดุฯ  
   2. ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตตําบลแมขาวตมตามรูปแบบที่กําหนด  
 3. สถาบันผูรับจาง สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงให อบต.แมขาวตมทราบ  
  4. ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน  
  5. ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ  
  6. นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนกรกฎาคม –  กันยายน 2565 



8. งบประมาณดําเนินการ  11,000  บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
    1. ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
จํานวน 1 ฉบับ  
 2. ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 80  
  ๓. การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับท่ี 2  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ-จัดจาง 
2. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะดวยตนเอง ท้ังใน
เรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แตตอง
เปนไปตามอํานาจหนาที่และกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การที่องคการบริหารสวนตําบลจะบริหารงานใหมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และ
สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
มาตรา 69/1  ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเปนไปเพ่ือประโยชน
สุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้นและหลักเกณฑ
และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม เปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบ
ได เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานการจัดซื้อ –  จัดจาง เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ –  จัดจางขององคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม ทุกโครงการและกิจกรรม  
3. วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ –  จัดจางตามโครงการและกิจกรรมตางๆ ของ 
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
  2. เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
  3. เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ –  จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมท่ี
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย 
5. พื้นท่ีดําเนินการ   องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม และชุมชนตางๆ ภายในเขตตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ 
  1. รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ 
      - ประกาศการจัดซื้อ –  จัดจาง 
      - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ –  จัดจาง 
      - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
      - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
      - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงนิการจัดซื้อ –  จัดจาง 
      - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

2. นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบล    
แมขาวตม ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน 



7. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนตุลาคม 2564 –  กันยายน 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
  1. เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 
  2. ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อจัด
จางทั้งหมด 
  3. การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตใน
การจัดซื้อจัดจางได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับท่ี 3  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือน 
2. หลักการและเหตุผล 
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เปนกระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการ 
ปฏิบัติราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายก
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนเปนเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัด
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานสวนตําบล ไดกําหนดใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานสวนตําบล  พนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ดวยเหตุผลนี้เองจึงเปนท่ีมาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน  
3. วัตถุประสงค  
  เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 พนักงานสวนตําบล ครู พนักงานจางสังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
5. พื้นท่ีดําเนินการ   องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  
6. วิธีดําเนินการ 
  1. แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล ครู พนักงานจาง 
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  

2. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานสวนตําบล ครู พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบล
แมขาวตม 
 3. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล ครู พนักงานจาง
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  
  4. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล ครู พนักงาน
จางองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ใหแกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
  5. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ และเสนอผลการพิจารณาใหผูบริหาร 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนมีนาคม –  เมษายน และเดือนกันยายน –  ตุลาคม 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
  มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 
 
 



ลําดับท่ี 4  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมควบคุมการเบิกจายตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
2. หลักการและเหตุผล 
  เพ่ือใหการบันทึกบัญช ีการจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแนวทางเดียวกัน
และสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงมีกิจกรรมควบคุมใหงาน
การเงินและบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรูความเขาใจใน
การปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เก่ียวของ ซึ่ง
ถือเปนเรื่องสําคัญที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  
3. วัตถุประสงค  
  1. เพื่อใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือที ่
เก่ียวของ  
  2. เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
5. พื้นท่ีดําเนินการ   กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ 
  จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจายตาม 
งบประมาณที่ตั้งไว  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   

1. บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการ     
ที่เก่ียวของ  

2. ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน  

3. เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับท่ี 5  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
หัวหนาสวนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่
มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดให
องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับ
หนวยงานตางๆ นั้น มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไป
รวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจหรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนา
หนวยงานระดับสํานัก กอง และฝายตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา 
ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ
ของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 6) พ.ศ. 2552 ที่กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ตองเปนไปเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชน
ไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา 
  ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ การ
มอบหมายอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ขึ้น 
3. วัตถุประสงค  
  ๑. เพ่ือประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม   
  ๒. เพ่ือเปนการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องเก่ียวกับการ
ใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 
  ๓. เพ่ือใหการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ เปนไปดวยความเรียบรอย  โปรงใส 
ถูกตอง เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด และหัวหนาสวนราชการ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ   องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ 
  1. ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคบัและหนังสือสั่งการ  
  2. จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัต ิ
  3. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
  4. ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุกเดือน 



7. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนตุลาคม 2564 –  มีนาคม 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   

1. มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน 
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี 
3. ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจรติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3 มาตรการการใชดุลพินิจและใชอาํนาจหนาที่ ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
 
ลําดับท่ี 1  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมการลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดใหองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟง
และสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปที่ผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และ
ไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น เพื่อใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองที่ดีเปนไปดวย
ความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา 
สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการ
ประเมินไมต่ํากวาปที่ผานมา องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือ
ลดขั้นตอนการทํางานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ตาม
กฎหมายเปนสําคัญ  
3. วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
  2. เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  
  3. เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ  
  4. เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

1. เพ่ือลดขั้นตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมใหสั้นลง  
2. ประชาชนในพ้ืนที่เขตตําบลแมขาวตม  
3. ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป  
4. พนักงานและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
5. ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ 

ไปสูผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
5. พื้นท่ีดําเนินการ   องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ 
  1. แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
  2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุง ข้ันตอนและ
ระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่ผูบังคับบัญชาสามารถมอบ
อํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัต ิหรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา  



3. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท่ี นายก 
อบต. มอบอํานาจใหรองนายก อบต. หรือปลัด อบต. ใหประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ  

4. มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมาปรับปรุง การ
ปฏิบัติราชการ  

5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายก อบต. และผูบริหารทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนตุลาคม –  ธันวาคม 2563, เดือนกรกฎาคม –  กันยายน 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  ทุกกอง/สํานัก องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
  1. ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการใหบริการของ
เจาหนาที่  
  2. การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  
  3. การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
  4. ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําใหประชาชนม ี
ความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับท่ี 2  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

การมอบหมายอํานาจหนาที่ใหผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็เพื่อ เปน
การชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและ
ขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู 
ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงาน
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอ
สถานการณที่การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอา
นวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตทั้งนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปน
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี 
3. วัตถุประสงค  
  เพ่ือใหการบริหารราชการของอบต.แมขาวตม ภายใตกรอบอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนไป 
อยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

คณะผูบริหาร ปลัด รองปลัด และหัวหนาสวนราชการ  
5. พื้นท่ีดําเนินการ   องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ 
  1. จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด รองปลัด 
และหัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ  

2. ดําเนินการออกคําสั่งฯ  
3. สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร ปลัด รองปลัด และหัวหนาสวนราชการทุกสวน ที่ไดรับมอบหมายทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนตุลาคม –  ธันวาคม 2563 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  ทุกกอง/สํานัก องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   

การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวยความ
สะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับท่ี 3  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการมอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง พ.ศ. 2552 
ไดบัญญัติเก่ียวกับอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบลไวหลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีก
หลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลเอาไว การที่นายกองคการบริหารสวนตําบลจะ
ดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนตางๆ เกิดขึ้นได ดังนั้น 
เพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จึงไดกําหนดมาตรการใหมีการมอบ
อํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม และหัวหนาสวนราชการ ไดปฏิบัตริาชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล 
3. วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี 
  2. เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน่ของเจาหนาที่  
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

มีการมอบอํานาจอยางนอย จํานวน 2 เรื่อง 
5. พื้นท่ีดําเนินการ   องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ 
  1. รวบรวมภารกิจที่อยูในอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบล
พิจารณา  

2. ออกคําสั่งมอบหมายหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัด
องคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสวนราชการ ปฏิบัติราชการแทน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนตุลาคม –  ธันวาคม 2563 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   

รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ 
 
ลําดับท่ี 1  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการวันพอ –  วันแมแหงชาต ิ
2. หลักการและเหตุผล 

พอ-แมเปนผูมีพระคุณและมีบทบาทอยางสําคัญตอครอบครัวและสังคม สมควรที่ผูเปนลูกจะเคารพเทิดทูน
และตอบแทนบุญคุณพอ-แม ดวยความกตัญูกตเวที ซึ่งเปนคุณธรรมของคนดีและผูที่เจริญแลว สมควรที่จะยกยอง 
นับถือ ใหเกียรติผูเปนพอ-แม โดยจัดใหมีกิจกรรมตางๆ ในงานวันพอแหงชาติวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเปนวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผูทรงเปนพระบิดา
แหงชาติ และวันที่ 12 สิงหาคม เปนวันคลายวันพระราชสมภพขององคสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ดังนั้น 
วันที ่5 ธันวาคม และวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกป ทางหนวยงานราชการ เอกชนประชาชนทุกหมูเหลา จึงรวมกันในวัน
พระราชสมภพมาเปนวันระลึกถึงพระคุณพอ-แม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จึงได
จัดทําโครงการวันพอ-วันแมแหงชาติข้ึน เพื่อสงเสริมใหเด็กนักเรียนไดระลึกถึงพระคุณพอ-แม และไดรู ถึงความ
ยากลําบากของพอ-แมวาการเลี้ยงดูลูกจนเติบโตเปนคนดีในสังคมนั้น พอ-แมตองเอาใจใสดวยความรักความหวงใย 
ดังนั้นโครงการวันพอ-วันแมแหงชาตินี้จะเปนการกระตุน ปลูกฝงการเรียนรูนอกหองเรียนที่เสริมพัฒนาการดานตางๆ 
เชน ดานจิตใจ เด็กนักเรียนไดเรียนรู ระลึกถึงพระคุณของพอ-แม การปฏิบัติตนตอพอ-แมในสิ่งที่ดีงามตามที่พอ-แม
สอนสั่ง ดานอารมณ เด็กนักเรียนไดเรียนรูถึงความพึงพอใจ อยางถูกตองสมเหตุสมผล ดานสังคม เด็กนักเรียนไดเรียนรู
การอยูรวมกันอยางมีความสุข ดานรางกาย เด็กนักเรียนไดเรียนรูการแสดงออกอยางถูกตองและมีพัฒนาการที่สมวัย 
พัฒนาการของเด็กนักเรียนสามารถสะสมเปนทักษะพื้นฐานแลวนําไปผสมผสานกับความรูใหมๆ ไดดี จากการเรียนรู
ผานประสบการณจริง 
  โดยวัตถุประสงคในการจัดโครงการ เปนการสอดคลองกับภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
ตามที่กฎหมายกําหนดไว ดังนี ้
  พระราชบัญญตัสิภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
  มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล ดังตอไปนี้ 
  (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
  พระราชบัญญตักิําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
  มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี ้
  (9) การจัดการศึกษา 
  (10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
3. วัตถุประสงค  
  ๑. เพ่ือประกาศเกียรติคุณยกยอง เชิดชูพอ -  แมท่ีทุมเทอบรมเลี้ยงดบูุตรใหเปนคนดขีองสังคม 
  2. เพ่ือสงเสริมใหเด็กนักเรียนไดแสดงความกตัญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของพอ -แม  
  3. เพ่ือสงเสริมใหเด็ก เยาวชน ไดเรียนรูการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีตอพอ - แม  
  4. เพ่ือสงเสริมใหเด็ก เยาวชน ไดแสดงออกอยางถูกตอง  
  5. เพ่ือเปนตัวอยางที่ดีของบุคคลอ่ืนในการเลี้ยงดอูบรมบุตรหลานตอไป 



4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  1. ผูปกครองเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
  2. เด็กนักเรียนทั้งหมดในศนูยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต. 
  3. คณะคร ูผูบริหาร พนักงาน พนักงานจาง อบต. แขกผูทรงเกียรติที่ไดรับเชิญ จํานวน  ๒๐  คน 
5. พื้นท่ีดําเนินการ   องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ 
  1. เสนอโครงการตอผูบริหาร 

2. ออกหนังสือเชิญผูปกครองเขารวมโครงการวันพอ – วันแมแหงชาติ 
  3. จัดเตรียมสถานท่ี 
  4. ดําเนินการตามโครงการที่วางแผนไว 
  5. ประเมินผล รายงานผูบริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนสิงหาคม และธันวาคม 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
  1. เด็ก เยาวชน ไดแสดงความกตัญู ระลึกถึงพระคุณของพอ –  แม 
  2. เด็ก เยาวชน ไดปฏิบัติในสิ่งท่ีควรปฏิบัติ เชน การไหว การแสดงความรักตอพอ –  แม 
  3. เด็ก เยาวชน กลาแสดงออกอยางไทยไดถูกตอง 
  4. เด็ก เยาวชนไดรวมกันยกยองเชิดชูพอ –  แม ที่ทุมเทอบรมดูแล สงเสริมลูก 
  5. เกิดความสัมพันธอันดีระหวางผูปกครอง ครู และเด็ก ตลอดจนผูเขารวมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับท่ี 2  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการพนักงานดีเดน 
2. หลักการและเหตุผล 
  องคกรปกครองสวนทองถิ่น ปจจุบันมีภารกิจที่สําคัญตอการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจดานตาง ๆ ประกอบดวย ดานการบริหารงานบุคคล  ดานงบประมาณและภารกิจที่ไดรับ
การถายโอนจากหนวยงานตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ หมวด ๑ และหมวด ๘ ชี้ใหเห็นถึงวัตถุประสงคของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีในเรื่องตาง ๆ เชน เกิด
ประโยชนสุขแกประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับ
การอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองอยางทั่วถึง ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติราชการเปนการวัดผลการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาเกิดผลสัมฤทธิ์ตรงตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ตลอดจน คุณภาพและ
ความพึงพอใจอยูในระดับท่ียอมรับไดหรือไม รวมทั้งการปฏิบัติงานภายในองคกรดวย และตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2563 ลงวันท่ี  8  มิถุนายน  ๒๕63 เพ่ือเปนการรองรับการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีศักยภาพ ประสิทธภิาพ สามารถสนองตอบแนวนโยบายของรัฐใหเกิดผลสําเร็จเปน
ประโยชนแกประเทศชาติและประชาชนโดยรวม  
3. วัตถุประสงค  
 ๑. เพ่ือเปนการสงเสริมและพัฒนาใหพนักงานมีความประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีและอุทิศตนเพ่ือประโยชน
แกทองถ่ินและองคกร 
  ๒. เพ่ือสรางขวัญกําลังใจใหแกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 
  ๓. เพ่ือกระตุนใหเกิดการเกิดมีสวนรวมในองคกร 
 ๔. เพ่ือเปนการปลูกจิตสํานึก คณุธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตยแกพนักงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
   พนักงานสวนตําบล ครู และพนักงานจาง 
5. พื้นท่ีดําเนินการ   องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ 
      1. เขียนโครงการ  
  2. เสนอโครงการตอผูบริหาร  
  3. ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคดัเลือก  
  4. ประชุมคดัเลือกบุคคลที่สมควรไดรับและมีผลงานเปนที่ประจักษ  
  5. ประกาศผลและมอบวุฒิบัตร  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนกรกฎาคม –  กันยายน 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
  1. พนักงานมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการ 
 ๒. พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ 
 ๓. พนักงานมีสวนรวมในองคกร 
 ๔. พนักงานเกิดจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตยในการปฏิบัติราชการ 



ลําดับท่ี 3  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ีมีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม 
2. หลักการและเหตุผล 

การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดขึ้นในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสรางรากฐาน อันสําคัญในการ
พัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละเพ่ือสวนรวม ถือวาเปนหลัก
สําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพื่อสงเสริมใหบุคลากร/หนวยงาน มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย 
สุจริต ทําความดีอยางตอเนื่องเปนแบบอยางแกประชาชน ผูที่ทําคุณประโยชนหรือเต็มใจเขารวมในกิจกรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม อยางสม่ําเสมอ องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จึงจัดกิจกรรมยกยองและ 
เชิดชูความดี ความซื่อสัตย สุจริต และการตอตานการทุจริตแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําความดี มีความ
ซื่อสัตยสุจริต และผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม โดยการมอบใบ
ประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกยองบุคคลผูเสียสละและทําคุณประโยชน ท่ีควรไดรับการยกยอง ชมเชยและเปนบุคคล
ตัวอยาง และมีการเผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกร ในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
เห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมนั้น 
3. วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของอบต.แมขาวตม 
  2. เพื่อสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในเขตอบต.      
แมขาวตม ตระหนักถึงความซื่อสัตยสุจริต เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 
  3. เพ่ือรณรงค เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตอบต.แมขาวตม มีคานิยม      
ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  1. ประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตอบต.แมขาวตม 
  2. ผูทําคุณประโยชน และมีสวนรวมในกิจกรรมของอบต.แมขาวตม 
5. พื้นท่ีดําเนินการ   องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ 
  1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพื่อสรางมาตรการรวมกันในการกําหนดหลักเกณฑการ
พิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน 

2. คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกรทําความดี เพ่ือใหเปนแบบอยาง 
  3. จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนที่ผานการคัดเลือก
และไดคะแนนสูงสุด 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนเมษายน –  กันยายน 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
  1. ยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวม ในกิจกรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
 2. ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม มีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็น
คุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 



ลําดับท่ี 4  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกสตรีดีเดน 
2. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากในวันที่ ๘ มีนาคมของทุกป จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและระลึกถึง
ความเปนมาแหงการตอสูเพ่ือใหไดซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้งขึ้นเพื่อ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล ๑๒ สิงหาคม ซึ่งเปนวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระองคดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรําบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ
เพ่ือใหคนไทยไดมีโอกาส และไดพระราชทานใหวันท่ี ๑ เดือนสิงหาคมเปน วันสตรีไทย ของทุกป เพ่ือใหผูหญิงไทยมี
โอกาสแสดงถึงความรู ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคูไปกับการสรางความเขมแข็งใหสถาบันสังคม และให
สามารถเทียบเทาสตรีสากลของหลายประเทศท่ีเจริญแลว 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒537 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 
2562 ที่กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตามมาตรา 67 (6) ในการสงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 
ผูสูงอายุ และผูพิการ ประกอบกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติ
แกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติตนใหเปนที่ประจักษ โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูที่มีความ
ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จึงไดจัดใหมีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเดน โดยการมอบเกียรติ
บัตรสตรีดีเดนใหกับสตรีที่มีคุณสมบัต ิดังนี ้

๑. เปนผูมีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 
๒. เปนผูทําคุณประโยชนตอสังคม และประเทศชาติอยางเดนชัด สมควรเปนแบบอยางแกคนทั่วไป 
๓. เปนผูทําประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ ในดานการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การสาธารณสุข 

สังคมสงเคราะห ฯลฯ ดวยความเสียสละ เปนที่ยอมรับของสังคมและสมควรเปนแบบอยางแกคนทั่วไป 
3. วัตถุประสงค  
  ๑. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ใหอยูในสังคมไดอยางภาคภูมิใจ 
  ๒. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนท่ีเปนประโยชนตอสังคม ใหมีขวัญและกําลังใจในการ
บําเพ็ญตน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  มอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรทีีไ่ดรับการคัดเลือกเปนสตรีดีเดน จํานวน 23 คน 

5. พื้นท่ีดําเนินการ   พื้นที่ในเขตตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ 
  ๑. จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสตรีดีเดน ที่มีคุณสมบัติที่จะไดรับการคัดเลือกใหเปน
สตรีดีเดนประจําป เพ่ือประกาศใหประชาชนทราบ 
  ๒. แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหสมาชิกชมรมสตรีองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมทราบทั่วกัน 
ดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกมายังอบต. เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
  ๓. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหนาที่กลั่นกรองคุณสมบัติผูที่ถูกเสนอชื่อเขารับรางวัล 



๔. คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเดนที่ผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อใหผูบริหาร
ทราบและเห็นชอบ 

๕. ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีดีเดนตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล จํานวน ๑ ครั้ง/
ป  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนมีนาคม 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
  1. สตรีดีเดนผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคมตามหลักเกณฑที่กําหนดไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ไมนอยกวา 
รอยละ 80 
  2. สตรีดีเดนผูไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี 
  3. มีสตรีที่เปนบุคคลตนแบบที่ด ีปรากฏตอสังคมสืบไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับท่ี 5  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลดํารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล 
  เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว
การดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลัง
ไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒน
และความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทําการผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตาม
สภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของ
สวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนาย ทําใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น 
ตนทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหตองหันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภค
และจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่นาสนใจ 
เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเปนการใชพ้ืนที่เล็กๆ ใหเกิดประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและ
สารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนาอาศัย และที่สําคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการ
ลดรายจายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปนการเพิ่มรายได
ใหแกครอบครัวอีกดวย  

องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จึงไดจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อใหเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวมาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย  
 
3. วัตถุประสงค  
  ๑. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ใหอยูในสังคมไดอยางภาคภูมิใจ 
  ๒. เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนท่ีเปนประโยชนตอสังคม ใหมีขวัญและกําลังใจในการ
บําเพ็ญตน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  มอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรทีีไ่ดรับการคัดเลือกเปนสตรีดีเดน จํานวน 23 คน 

5. พื้นท่ีดําเนินการ   พื้นที่ในเขตตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ 
  ๑. จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสตรีดีเดน ที่มีคุณสมบัติที่จะไดรับการคัดเลือกใหเปน
สตรีดีเดนประจําป เพ่ือประกาศใหประชาชนทราบ 
  ๒. แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหสมาชิกชมรมสตรีองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมทราบทั่วกัน 
ดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกมายังอบต. เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองไดพิจารณาอีกครัง้หนึ่ง 
  ๓. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหนาที่กลั่นกรองคุณสมบัติผูที่ถูกเสนอชื่อเขารับรางวัล 

๔. คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเดนที่ผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อใหผูบริหาร
ทราบและเห็นชอบ 

๕. ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีดีเดนตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล จํานวน ๑ ครั้ง/
ป  



7. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนมีนาคม 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
  1. สตรีดีเดนผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคมตามหลักเกณฑที่กําหนดไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ไมนอยกวา 
รอยละ 80 
  2. สตรีดีเดนผูไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี 
  3. มีสตรีที่เปนบุคคลตนแบบที่ด ีปรากฏตอสังคมสืบไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 
ลําดับท่ี 1  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม   
2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพ่ือ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา  เนื่องจากเห็นความสําคัญของการ
ตรวจสอบที่จะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  เปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ี ผิดพลาดและลดความเสียหายที่
อาจจะเกิดข้ึน ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อําเภอ) แลว 
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
ทําหนาที่ ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ 
การใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป ไดมอบหมายให 
หนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลัง มีหนาที่ใหคําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ของสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดิน กรณไีดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยงานคลังปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชา
ไมเกิน 45 วัน นับจากวันที่ไดรับแจงขอทักทวง กรณีที่ชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง.แลว แต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผล
ที่จะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจาก
วันที่ไดรับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงนิ และการตรวจเงินขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ใน
กรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝายนิติการ มีหนาที่
ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด เที่ยงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหา
บุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน 
ป.ป.ช. จังหวัด ที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลแมขาวตม เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต  
3. วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
   2. เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  ผูบริหาร ปลัด รองปลัด หัวหนาสวนราชการของอบต.แมขาวตม 
5. พื้นท่ีดําเนินการ   องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ 
  1. ทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลสามัคคพีัฒนา 
   2. ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบฯ ภายในกําหนด  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนตุลาคม 2564 –  กันยายน 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 



9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สวนราชการทุกสวนขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
 1. มีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
  2. มีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับท่ี 2  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ” 
2. หลักการและเหตุผล 
  กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทไดให 
อํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาท่ีที่กําหนดไวใน
กฎหมาย กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งในแงของการทุจริตจะ
เก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือใหนักการเมืองทองถิ่น
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงานทั้งสํานักงานคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรที่มีหนาที่
สําคัญ ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  จึงไดกําหนดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” 
ขึ้น เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาที่ตรวจสอบองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ  
3. วัตถุประสงค  
 เพื่อสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระที่มีหนาท่ีตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต   
  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จากหนวยงานภาครัฐ
และองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ  
5. พื้นท่ีดําเนินการ   องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ 
  ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาท ิ 
  1. การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  
   2. การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือคณะทํางาน LPA 
จังหวัด  
 3. การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนตุลาคม 2564 –  กันยายน 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สวนราชการทุกสวนขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
 องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ   
 
 
 
 



ลําดับท่ี 3  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการ
ประเมินที ่คาํนึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริงของ
การทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจาก
ปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ที่เอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการ
บริหารจัดการภายในองคกรท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งที่
ยอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาที่ภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวม
ในการตอตานการทุจริตภายในองคกรของผูบริหารและเจาหนาที่ ถึงแมจะเปนสิ่งที่ยากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปน
สิ่งสําคัญที่หนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เพ่ือนําไปสูองคกรที่มีคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความ
ตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ ดังนัน้ องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จึงไดจัดทํา
มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต 
ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขึ้น เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรที่จะนําไปสูการ
ยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานใหสูงข้ึน  
3. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ด ี 
  2. เพ่ือใหทุกสวนราชการ นําไปยึดถือและปฏิบัต ิ 
   3. เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่มีความโปรงใส มีคุณธรรม  
4. เปาหมาย/ผลผลิต   
 พนักงานสวนตําบล ครู พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
5. พื้นท่ีดําเนินการ   องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ 
 1. จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินที่มีดัชนีใน
การประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี 
 2. รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ     
  3. ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัต ิ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนตุลาคม –  ธันวาคม 2564 และกรกฎาคม - กันยายน 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สวนราชการทุกสวนขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
  มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 



ลําดับท่ี 4  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ” 
2. หลักการและเหตุผล 
  สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และสงเสริมการ มีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและ
การปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพื่อใหการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการ ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้เทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา  จึงไดจัดทํา มาตรการการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีของเทศบาลตําบลสามัคคีพัฒนา  วาปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หนาที่โดยมิชอบข้ึน ทั้งนี้ เพ่ือใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการ รองเรียนแนวทางการพิจารณารับ
เรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ ขาราชการ และเปนการ
สรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาท่ีกระทําการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบ
นอกเหนืออํานาจที่ตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย  
3. วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานอบต. พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางของอบต.แมขาวตม ยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรมที่ด ีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  2. เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส เปน
ธรรม 
4. เปาหมาย/ผลผลิต   
 พนักงานสวนตําบล ครู พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
5. พื้นท่ีดําเนินการ   องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ 
  1. ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขาองคประกอบ
ความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม  
  2. แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ  
  3. กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาชองทางการ
รองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกันและสรางความมั่นใจแกผูใหขอมูล ในการให
ขอมูลที่เปนประโยชนแกหนวยงาน  
  4. แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนตุลาคม –  ธันวาคม 2564 และกรกฎาคม - กันยายน 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 



9. ผูรับผิดชอบโครงการ  งานนิติการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
 1. รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ๒. ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับท่ี 5  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรองเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 
  ดวยองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
โดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํารองเรียนผาน
ชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่อง
รองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้ง
คณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจํา องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการ
เรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมข้ึน เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับ
แจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาที่รับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน  
3. วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือจัดใหมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ  
  2. เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไปตามข้ันตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง  
4. เปาหมาย/ผลผลิต   

มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน  
5. พื้นท่ีดําเนินการ   องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ 
   1. กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน  
  2. จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
  3. จัดประชุมใหความรูเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพื่อใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่ไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใส
และเปนธรรม  

4. เผยแพรกระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล  
แมขาวตม ใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสียคูสัญญา ประชาชนทั่วไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและขั้นตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนตุลาคม –  ธันวาคม 2564  
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
  เจาหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล
แมขาวตม ตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑที่เก่ียวของอยางถูกตอง 
 
 



มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบตัริาชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกขั้นตอน 
 
ลําดับท่ี 1  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม “เผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล    
แมขาวตม” 
2. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการบริหารงาน
ของราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได ตองมีความโปรงใส 
ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการปองกันมิใหเกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 
3. วัตถุประสงค 
  เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของภาครัฐ
เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
เสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็ง
เพ่ือใหมีระบบ และกลไก ในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในภาครัฐ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ 
  เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัดจาง จัดหาพัสดุ
ตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียนทางดานการเงินการคลัง ผาน
ทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม และปดประกาศขอมูลดังกลาวที่บอรดประชาสัมพันธองคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
  ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตําบล ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 



ลําดับท่ี 2  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของ องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 
2. หลักการและเหตุผล  
  อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไววาภายใต
บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอย ดังตอไปนี้ไวให
ประชาชนเขาตรวจดูได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
  และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการท่ีดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาลความโปรงใส 
การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได  
3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร 
จําหนาย จายแจก รวมท้ังปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบนี ้
  2. เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมูลขาวสาร ดังนี ้
      2.1 ขอมูลขาวสารที่ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
     2.2 ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 
     2.3 ขอมูลขาวสารอ่ืน 
     2.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
 4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  1. ปรับปรุงศนูยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 แหง 
  2. ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 ชุด 
  3. แบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ 
  1. จัดทําบันทึกขออนุมัติปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 
  2. เมื่ออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ 
 3. จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  4. จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  5. จัดเตรียมสถานท่ี โตะ ตูเอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนมกราคม –  มีนาคม และเดือนกรกฎาคม –  กันยายน 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
 1. มีการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของราชการองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ณ สํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม 
 2. มีการจัดระบบขอมูลขาวสารท่ีครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมูลขาวสารทางราชการ 



ลําดับท่ี 3  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการ “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม” 
2. หลักการและเหตุผล 
  ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 บัญญัติใหหนวยงานของ
รัฐ จะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาที่ แผนงาน 
โครงการ และอื่นๆ ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร
ขอมูลที่สําคัญๆ ของหนวยงานผานทางชองทางที่หลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ที่ทําการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social 
Media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอื่นๆ ทั้งนี้ 
เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ และเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักขององคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม ไดงายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานที่หลากหลาย  
  2. เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน  
  3. เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนไดงาย  
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 5 ชองทาง  
5. พื้นท่ีดําเนินการ   พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ 
  จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก 
  1. บอรดหนาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
  2. บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม รานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน 
  3. ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่ 
  4. ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม มีเจาหนาที่ใหบริการประจําและใหประชาชน
สืบคนไดเอง 
  5. จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป 
  6. ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ที่มีขอมูลผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนตุลาคม –  ธันวาคม 2564 และกรกฎาคม –  กันยายน 2565  
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
  จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
   
 
 
 



3.2 การรับฟงความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 
 
ลําดับท่ี 1  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการเวทีประชาคม 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 
2562 มาตรา 67 และมาตรา 68 กําหนดอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีบําบัดทุกขบํารุงสุข
ใหกับประชาชนในเขตพ้ืนที่ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ไดดําเนินการพัฒนาตําบลในทุกๆ ดานเพื่อความ
เปนอยูที่ดี และเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาชนมาโดยตลอด นั้น อบต.แมขาวตมมีแนวนโยบายในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริการประชาชนที่เนนการปรับปรุงกระบวนการทํางาน ลดระยะเวลาปฏิบัติราชการและขั้นตอนการ
ทํางาน ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพ่ือความเปนเลิศในการใหบริการประชาชนอบต.แมขาวตม จึงได
จัดทําโครงการเวทีประชาคม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการประชาชนข้ึน โดยการจัดใหมีการบริการในดานตางๆ 
ตามภารกิจของอบต.แมขาวตม อาทิเชน จัดเวทีประชาคมหมูบานเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2566 –  2570 
เพ่ือรับทราบปญหาความตองการของประชาชน สรางความเขาใจอันดีระหวางอบต.แมขาวตมกับประชาชน เพ่ือใหการ
บริหารองคกรขับเคลื่อนไปโดยราบรื่นและเรียบรอย 
3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่เปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  2. เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน 
  3. เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2566 –  2570 
  4. เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน 
  5. เพื่อฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบประชาธิปไตย
แบบมีสวนรวม 
  6. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในตําบลแมขาวตม จํานวน 23 หมูบาน 
5. พื้นท่ีดําเนินการ  พื้นที่ตําบลแมขาวตม  
6. วิธีดําเนินการ 
  1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
  2. จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ 
  3. ดําเนินการตามโครงการ 
 4. ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  
 



10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
  1. มกีารสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการเพ่ือนําขอมูลมาจัดทําเปนแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  2. องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ไดใชงบประมาณในการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
  3. เกิดการสนองตอบตอความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
  4. เพ่ือตอบสนองความตองการ และแกไขปญหาของประชาชนในตําบลแมขาวตมไดทันเหตุการณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับท่ี 2  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม เห็นความสําคัญในการรับฟงความคิดเห็น การตอบสนองเรื่องราว      
รองทุกขและเรื่องรองเรียนของประชาชน เพ่ือเปนขอมูลในการนํามาพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานบริการสาธารณะ
และการบริหารราชการของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปรงใส จึงไดจัดทํามาตรการ
จัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขึ้น เพ่ือกํากับติดตามในการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหาร
สวนตําบลแมขาวตม ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชน รวมทั้งพัฒนา
ปรับปรุงขั้นตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการติดตามผล และการแจงผลการ
ดําเนินการเรื่องรองทุกข และเรื่องรองเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว เปนธรรม สะดวกและเหมาะสม รวมทั้งจัดใหมีการ
ประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียนและขั้นตอนใหประชาชนรับทราบอยางทั่วถึง 
3. วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือเปนชองทางในการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน หรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน  
  2. เพ่ือใหประชาชนไดทราบขั้นตอน และกระบวนการในการรองทุกข/รองเรียน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  1. กํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม 
  2. กํากับติดตามใหมีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการแกไขปญหา ชองทางการรองเรียน/การติดตาม
ผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องรองเรียนตางๆ ใหมีความรวดเร็ว สะดวกและเหมาะสม 
5. พื้นท่ีดําเนินการ  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  
6. วิธีดําเนินการ 
  1. จัดตั้งคณะทํางานมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
  2. ประชุมคณะทํางานฯ มาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
เพ่ือกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน ใหสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสม รวดเร็ว และสะดวก 
  3. คณะทํางานฯ กําหนดมาตรการในการกํากับติดตามหนวยงานที่เก่ียวของ ดังนี ้
      - กําหนดใหมีการจัดตั้ง/ปรับปรุงศูนยเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
     - กํากับติดตามใหหนวยงานที่เก่ียวของจัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรกระบวนการรองเรียน และ
ขั้นตอนใหประชาชนรับทราบอยางทั่วถึง 
     - กําหนดใหมีเจาหนาที/่หนวยงานผูรับผิดชอบในการรับเรื่อง/รองทุกข รองเรียนการทุจริตอยางชัดเจน 
     - กําหนดใหมีการพัฒนาปรับปรุงข้ันตอน ชองทางการรองเรียน กระบวนการจัดการแกไขปญหา ชอง
ทางการติดตามผล และการแจงผลการดําเนินการเรื่องรองทุกขและเรื่องรองเรียนตางๆ 
     - กําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข ดําเนินการแกไขขอรองเรียนอยางเหมาะสม
ภายใน 15 วัน หากไมสามารถดําเนินการไดทันภายใน 15 วัน ตองชี้แจงใหผูรองเรียนทราบ 
     - กําหนดใหหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องรองเรียน/รองทุกข มีการแจงผลการดําเนินการหรือความกาวหนา
ของเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนทราบ รวมทั้งมีชองทางในการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนสามารถติดตามผลได
ดวยตนเอง 



 4. ประกาศ/ประชาสัมพันธมาตรการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคการบริหารสวนตําบล        
แมขาวตม ใหทุกหนวยรับทราบ และเปดเผยตอสาธารณชน 
  5. คณะทํางานฯ กํากับติดตามหนวยงานที่เก่ียวของใหดําเนินการตามมาตรการ 
  6. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ 
  7. รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข ใหผูบริหาร
รับทราบ และเผยแพรใหสาธารณชนทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ 2565  
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
  1. มศีูนยหรือหนวยรับเรื่องราวรองเรียน/รองทุกข 
  2. มีการแตงตั้งเจาหนาที่/หนวยงานที่รับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
  3. มีการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน และกระบวนการขั้นตอน
เรื่องรองเรียน 
  4. มีการแจงผลการดําเนินการหรือความกาวหนา ผลเรื่องรองเรียน ใหผูรองเรียนทราบ รวมทั้งมีชองทางใน
การติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนสามารถติดตามผลไดดวยตนเอง 
  5. มีการกํากับติดตามการจัดการเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหสามารถ
ตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชนไดอยางเหมาะสมตามมาตรการที่กําหนดไว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับท่ี 3  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล 

การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่ราชการทุกครั้ง
จะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอกฎหมายที่
ถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรอง
รับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน  
3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต  
  2. เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมาปฏิบัต ิ 
  3. เพ่ือใหผูรองไดรับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาคประชาชนรวม
ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย  
5. พื้นท่ีดําเนินการ  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  
6. วิธีดําเนินการ 

ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
  1. การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย  
  2. ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ลําดับท่ี 1  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจําป 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมปกครองสวนทองถิ่น มีนโยบายในการบูรณากระบวนการทํางาน
รวมกันของทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของในการสงเริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุง
แผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นนําแผนชุมชน
สูการปฏิบัติ ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินของประชาชน องคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม ไดดําเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไวใน
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70 รวมถึงการนําเขาบรรจุไวในรางขอบัญญัติงบประมาณขององคการบริหาร
สวนตําบลแมขาวตมในปถัดไป องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จึงไดจัดใหมีกิจกรรมประชุมประชาคมหมูบานและ
ประชาคมตําบลประจําป ขึ้น  
3. วัตถุประสงค 
  1. เพื่อจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่เปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนาทองถ่ิน 
  2. เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน 
  3. เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  4. เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชน 
  5. เพื่อฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบประชาธิปไตย
แบบมีสวนรวม 
  6. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 23 ชุมชน ในเขตองคการบริหาร     
สวนตําบลแมขาวตม สําหรับใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2566 –  2570 ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
5. พื้นท่ีดําเนินการ  พื้นที่ตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ 
  1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
  2. จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ 
  3. ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน  ตรวจสอบขอมูล  ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล 
  4. จัดประชุมเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด 
  5. จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนพัฒนา 
  6. จัดทําแผนพัฒนา 
  7. ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนตุลาคม –  ธันวาคม 2564 และเดือนมกราคม –  มีนาคม 2565  
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 



9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
  1. มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถิ่น 
  2. ไดรับทราบปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 
  3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2566 –  2570 
  4. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน 
  5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
  6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง  
สวนทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับท่ี 2  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 
1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ในฐานะองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ อบต. มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม โดยงานนโยบายและแผน 
จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมข้ึน  
3. วัตถุประสงค 

เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดม ี
สวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม และ
แผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองคการ
บริหารสวนตําบลแมขาวตม และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมกําหนดดวยความถูกตอง 
โปรงใส และสุจริต  
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  
5. พื้นท่ีดําเนินการ  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ 
  จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมองคการบริหารสวนตําบลหวยมวง  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนตุลาคม –  ธันวาคม 2564   
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   

องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
แมขาวตม เพื่อเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม
และรางแผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม เพ่ือใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลแมขาวตม ความตองการของประชาคมและชุมชนในเขตตําบลแมขาวตม ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และให
ความสําคัญในการตอตานการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับท่ี 3  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดาน
การจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม) ใหมี
สวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จึงไดจัดทํามาตรการ
แตงตัง้ตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง ขึ้น 
3. วัตถุประสงค 
  เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบล       
แมขาวตมอยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
กําหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับ
มาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม นั่นคือไดทําหนาที่อยางถูกตอง  
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ตัวแทนชุมชนทั้ง 23 ชุมชน  
5. พื้นท่ีดําเนินการ  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ 
  1. สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม
แข็งขัน สําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาค
ประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมในหลายๆ สวน เชน 
ใหตัวแทนชุมชนมีสวนรวมเปน กรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปดซองสอบราคาเปน
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ  

2. มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เพ่ือเรียนรูทําความ
เขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
  1. ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล    
แมขาวตม  
  2. ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิหนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการดําเนินงาน
ของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 
 
 
 



มิติที่ 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 
 
ลําดับท่ี 1  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป  
2. หลักการและเหตุผล 
  การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล   
แมขาวตม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญที่แทรกอยูในการ
ปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทํา อยางเปนข้ันตอนที่ถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด โดย
ผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือใหสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกทั้งยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน 
ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่
เก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตาม
วัตถุประสงคของทางราชการ 
3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการเงิน การบัญชี และดานอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวของกับหนวยรับตรวจ 
   2. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ วาไดปฏิบัติเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ คําสั่ง 
หนังสือสั่งการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด 
   3. เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจ วามีความเพียงพอ เหมาะสม สามารถลด
ขอบกพรอง และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได 
   4. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจ หรือตามอํานาจหนาที่ของหนวยรับตรวจ เปนไปตาม
การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ และหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือไม ตลอดจนใหขอเสนอแนะหรือ
แนวทางในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งข้ึน มีการบริหารทรัพยากร
เปนไปอยางคุมคา ประหยัด รวมทั้งสามารถชวยปองปรามทุจริต หรือความประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
  5. เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการ ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา ไดรับทราบปญหาการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 
โดยใชขอมูลดานการตรวจสอบใหเปนประโยชนในการตัดสินใจแกไขขอบกพรองที่  ตรวจพบไดอยางรวดเร็วและทัน
เหตุการณ 
  6. เพื่อสอบทานระบบควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวามีความเหมาะสมและเพียงพอตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัตกิารควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
4. เปาหมาย/ผลผลิต   พนักงานสวนตําบล ครู และพนักงานจาง 
5. พื้นท่ีดําเนินการ   องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ 
  1. จัดทําแผนปฏิบัตงิานตรวจสอบภายใน 



  2. ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับ 
โดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและ
ความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
 3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมทั้งการ
บริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และ
มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุก
ประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนตุลาคม –  ธันวาคม 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
  1. บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 
 2. ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 
  3. การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด 
  4. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินคางชําระลดนอยลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับท่ี 2  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตอง
และเปนไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จึงไดมีการจัดทําและรายงานการควบคุม
ภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนดเปนประจําทุกป 
3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
  2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายก อบต.แมขาวตมทราบตามแบบที่ระเบียบฯ 
กําหนด  
  3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินตามกําหนด  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
5. พื้นท่ีดําเนินการ  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ 
  1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร 
  2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย 
 3. ผูบริหารมหีนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
   4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร และระดับหนวยงานยอยดําเนินการ
ประเมินองคประกอบ ตามแบบ ปค.4 และประเมินผลการควบคุมภายใน ตามแบบ ปค.5 
  5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพื่อจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร นําเสนอผูบริหาร และจัดสงรายงานใหผูกํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนตุลาคม –  ธันวาคม 2564 และเดือนกรกฎาคม –  กันยายน 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
 1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม  
 
 
 
 



ลําดับท่ี 3  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

2. หลักการและเหตุผล 
  ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปนใน
ภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงาน
ใหอยูในระดับที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงค ในอดีตที่ผานมาการ
บริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู
ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การ
ควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที่ทางราชการกําหนดไว ซึ่งไม
ครอบคลุมถึงการจัดการดานอื่นๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานได ระบบควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมทุกดานและ
สะทอนภาพใหเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การ
ที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายใน
หนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาที่และมอบหมายใน
หนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุม
สอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการ
ควบคุมภายในของหนวยงานที่กําหนดข้ึนและพัฒนาในระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันอยูเสมอ 
   การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนําความเสี่ยงที่มีหรือคาดวาจะมีและใหมีจัดกิจกรรมการ
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนและใหสามารถ
บรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
  1. เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยาง
ประหยัดและ คุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงิน
หรือดานอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น  
  2. เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแกผูบริหารในการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัตงิาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวของ  
  3. เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ ของ
หนวยงานอยางถูกตองและครบถวน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ 
  1. แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวา
ดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 
  2. การรวบรวมผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 
  3. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ 



7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  ทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
  1. สวนราชการที่รับผิดชอบมีการนําผลการประเมินระบบควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการความ
เสี่ยง 
  2. มีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
  3. มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล
ภายในเวลาที่กําหนด 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตามชองทางท่ีสามารถ
ดําเนินการได 
 
ลําดับท่ี 1  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล 
  การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือผูรับบริการเกิด
ความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองทั้งระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาด
บริการดวยความเสมอภาคกันไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิด
ความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชัน มีการทํางานมีกระบวนการท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจาก
หนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรองมีกระบวนการทางการคลังที่เปดเผยขอมูลอื่นตอประชาชน  
3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได  
  2. การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได  
  3. ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เก่ียวของ  
  4. ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบไดจึงตองมีการปรับปรุงแกไขการทํางานของ
องคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกตองได  
4. เปาหมาย/ผลผลิต   ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
5. พื้นท่ีดําเนินการ   องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ 
  จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม โดย
เปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปและ
จัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เพื่อนําเสนอผูบริหารทองถิ่น และ
ประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบทุกสามเดือน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
  1. มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
  2. มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
  3. มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผูรับบริการ 
 
 
 



ลําดับท่ี 2  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล 
  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม เห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ พ.ศ. 2564 –  
2565 องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการกําหนดใหมี
การจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจางจากตัวแทนชุมชน เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไก
ในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความ
รวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ ไดรับขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมี
สวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการ
เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการที่เปดเผย 
โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพื่อตอบสนองความตองการและเพื่อประโยชนของ
ประชาชนเปนสําคัญ 
3. วัตถุประสงค 
  1. เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหาร  
สวนตําบลแมขาวตม 
  2. เพ่ือปองกันการทุจริตในดานที่เก่ียวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ใหเกิดการ
พัฒนาไดอยางคุมคา 
4. เปาหมาย/ผลผลิต   ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
5. พื้นท่ีดําเนินการ   องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ 
  1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง  
  2. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทนชุมชนเขารวมเปน
กรรมการ แตองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวมตรวจสอบเพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไป อยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
  3. จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพ่ือใหเจาหนาที่และ
ตัวแทน ชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการจางอยางละเอียดและ
ถูกตอง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
  การจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวม
ตรวจสอบและไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 
 



ลําดับท่ี 3  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชนทรัพยสินของ
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
2. หลักการและเหตุผล 
  การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาที่จะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือ   
สั่งการที่เก่ียวของ  ใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเปนรายจาย เบิกเงิน
ออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นก็
เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงาน ใหเปนไปตามระเบียบกฎหมาย ทั้งการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไป
ดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองมีกระบวนการข้ันตอนท่ีถูกตอง มีความสุจริต 
สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให การ
รับ จายเงินและการใชประโยชนทรัพยสินเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึง
รายรับ-รายจาย ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
3. วัตถุประสงค  
  เพ่ือใหการรับ – จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม เกิดความโปรงใสตรวจสอบได 
4. เปาหมาย/ผลผลิต   ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
5. พื้นท่ีดําเนินการ   องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ  
  1. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ 
  2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเขารวมเปนกรรมการ 
  3. เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน 
  4. สรุปผลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน 
ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และบอรดประชาสัมพันธของอบต. เมื่อสิ้นปงบประมาณ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
  ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
ทําใหเกิดความโปรงใส ในการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับท่ี 4  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
2. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกร จึงมักจะ
กําหนดหนาที่ของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับที่ปฏิบัติงานในองคกรหรือ
หนวยงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  
จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจาก
ประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม ในเรื่องการบรรจุแตงตั้งพนักงานจาง โดยถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
เปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
3. วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความโปรงใสและ
เปนธรรม  
  2. เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้งพนักงานจาง 
4. เปาหมาย/ผลผลิต   พนักงานจาง 
5. พื้นท่ีดําเนินการ   องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ  
  1. การสรรหาการบรรจุแตงตั้งพนักงานจางไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และประชาสัมพันธให
ประชาชนภายในตําบลทราบ โดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 
  2. มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
  3. มีการติดประกาศประชาสัมพันธทีบ่อรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
  4. มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน 
  5. ดําเนินการบรรจุแตงตั้งพนักงานจางตามระเบียบฯ 
  6. มีการแจงผลการบรรจุแตงตั้งพนักงานจาง โดยติดประกาศที่บอรดองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม และ
เผยแพรลงในเว็บไซต 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
  ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้งพนักงานจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ังเปดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดข้ึนได 
 
 
 
 



4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 
 
ลําดับท่ี 1  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2. หลักการและเหตุผล 
  ปจจุบัน องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) เปนหนวยงานที่มีความสําคัญตอวิถีชีวิตประจําวันของประชาชน
ในทองถิ่น เพราะรัฐธรรมนูญกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ 
และการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีสวนรวมในการ
จัดทําบริการสาธารณะในกิจกรรมตางๆ เพ่ิมมากขึ้น ดวยเหตุนี้การบริหารงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหประสบ
ความสําเร็จนั้น คือ ความอยูดีกินดีของประชาชน และความเจริญในทุกมิติของทองถ่ิน จําเปนท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะตองมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู ความสามารถ ควบคูกับคุณธรรมจริยธรรม  
  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับภารกิจ
ดังกลาวจึงไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม เพ่ือเปนการพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน ใหแกบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบลทั้งฝายการเมืองและฝายประจํา ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 
แมขาวตมใหประสบความสําเร็จ 
3. วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานใหแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
  2. เพ่ือเสริมสรางความสามัคคีและความสัมพันธอันดีระหวางคณะผูบริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงาน      
สวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
  3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานใหแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
  4. เพ่ือใหบุคลากรมีพลังในการทํางานอยางมีความสุข มีทัศนคติท่ีดีตองาน ตอผูบริหาร ตอหัวหนาหนวยงาน 
เพ่ือนรวมงาน และผูมาใชบริการ พรอมทั้งมีความสามัคคีในองคกร ใหเปนองคกรที่มชีีวิต มีความรัก มีการเรียนรู มีการ
สื่อสารเชื่อมโยงที่ด ี
  5. เพ่ือปลูกจิตสํานึกที่ดีใหบุคลากรสามารถนําคุณธรรม จริยธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ดําเนินชีวิต 
4. เปาหมาย/ผลผลิต   คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  

5. พื้นท่ีดําเนินการ   องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ 
  1. ขออนุมัติโครงการตอผูบริหาร และทําคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบโครงการในแตละกิจกรรม 
  2. จัดทําหนังสือประสานวิทยากรใหความรูตามหลักสูตร 
 3. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง เพ่ือดําเนินโครงการ 



  4. ดําเนินการจัดการฝกอบรมตามโครงการ ประเมินผลกอนและหลังดําเนินโครงการและรายงานผลการ
ดําเนินงานใหผูบริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนเมษายน –  กันยายน 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  50,000  บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
  1. คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง สามารถนําความรูและประสบการณที่
ไดมาพัฒนาในการปฏิบัติงานและการใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
  2. บุคลากรมีจิตสํานึกในการปฏิบัติงานอยางมีความสุข มีทัศนคติท่ีดีตองาน ตอผูบริหาร หัวหนาหนวยงาน 
เพ่ือนรวมงาน และผูมาใชบริการ พรอมทั้งมีความสามัคคีในองคกร ใหเปนองคกรที่มีชีวิต มีความรัก มีการเรียนรู มีการ
สื่อสารเชื่อมโยงที่ด ี 
  3. บุคลากรนําหลักคุณธรรม จริยธรรม มาใชในการปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับท่ี 2  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
2. หลักการและเหตุผล 
  การสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไกสําคัญที่
ใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปจจุบันองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลางก็จะคอย
ควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง เพ่ือกําหนด
แนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคการบริหารสวนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมี
ประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนําไปสูความโปรงใสในองคการบริหารสวนตําบลและลดการ
ทุจริต องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการเปนหนวยตรวจสอบ โดย
ใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใสและ
สามารถตรวจสอบได อีกทั้งยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได 
3. วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
  2. เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได  
  3. สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาที่ของตนเองมากขึ้น 
4. เปาหมาย/ผลผลิต   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

5. พื้นท่ีดําเนินการ   องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ 
  1. จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถิ่นใชสําหรับการประชุม 
  2. แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การแปรญัตติราง
ขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 3. สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
  1. สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
  2. การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
 
 
 
 
 
 



ลําดับท่ี 3  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
2. หลักการและเหตุผล 
  การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เก่ียวของกับหลายองคประกอบและ
หลายฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถ่ิน อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมา
จากการเลือกตั้ง ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคลากรเหลานี้มีบทบาทและตองทําหนาที่ของตนอยาง
เขมแข็ง เพื่อเสริมสรางแนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมีกระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแกไขปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจระหวางฝายสภากับฝายบริหาร และที่สําคัญสงเสริมการมีสวนรวมในการเสนอ
แกปญหารวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม เล็งเห็นถึงความสําคัญของ
บทบาทของสภาทองถ่ินเก่ียวกับการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกสภาทองถ่ินในเรื่องตางๆ เพื่อเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือ
ปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความสมดุลในการบริหารงาน 
3. วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีสวนรวม
ในการทํางาน 
  2. เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
  3. เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

5. พื้นท่ีดําเนินการ   องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ 
  1. แตงตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม เปนคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่อง
ตางๆ 
  2. สมาชิกสภาอบต. ที่ไดรับการแตงตั้งเขารวมปฏิบัติหนาที่นําขอมูลแจงในที่ประชุมสภาองคการบริหาร    
สวนตําบลแมขาวตม เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนและตามความ
ตองการของประชาชน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
  การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม เปนไปอยางตอเนื่องตอบสนองความตองการของประชาชน 
เกิดทัศนคติที่ด ี
 
 
 
 



4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
 
ลําดับท่ี 1  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม กําหนดใหตําบลมี
ภารกิจหนาท่ีที่ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น 
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง 
และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริตปญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชัน
สามารถเกิดขึ้นไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถ่ินจนถึงระดับชาติ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  
มีภารกิจหนาที่ในการบริหารราชการทองถ่ินใหมีความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการรวมกันพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีใน
ทองถิ่น ดังนั้น การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ 
ดาน ในการรวมกันพัฒนาทองถ่ิน ในการนี้ การมีเครือขายท่ีดีที่คอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถ่ิน จึงเปน
สิ่งจําเปน โดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม  ในการ
รวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต คอรรัปชันใน
ทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม พิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงไดจัดทํา
มาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของ
เครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง  
3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น  
  2. เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต  
  3. เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
4. เปาหมาย/ผลผลิต    
  ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบล         
แมขาวตม เขามามีสวนรวมในการเปนเครอืขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
5. พื้นท่ีดําเนินการ   เขตพ้ืนที่ตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ 
  1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการปองกัน
การทุจริตองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม   

2. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงบริเวณใกลเคยีง โดย
การลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย  



  3. เปดโอกาสใหเครือขายที่ไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบล   
แมขาวตม ในการรวมคดิ รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรบัผิดชอบ รวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต  

4. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต  
5. ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม กับบุคคล องคกร สวน

ราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิน่ที่เขารวมเปนเครือขาย  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนเมษายน –  กันยายน 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   

1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถิ่น  
2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต  
3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลําดับท่ี 2  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 
  คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชนของ
พวกพองโดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาที่ของรัฐมีหนาท่ีรักษาผลประโยชนของสวนรวม หากใชตําแหนง
หนาท่ีที่ไดรับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทําคอรรัปชันการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 และสอดคลองกับเกณฑคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนา
คุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมี     
ธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความมัน่ใจศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล  
3. วัตถุประสงค 
  สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
4. เปาหมาย/ผลผลิต    
  คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนตําบลหวยมวง  
5. พื้นท่ีดําเนินการ   เขตพ้ืนที่ตําบลแมขาวตม 
6. วิธีดําเนินการ 
  1. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน  
  2. เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ   
  1. คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบการคอรรัปชันได  
  2. มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชันในระดับตําบล 
 


