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ค าน า 
 
    ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 
(พ.ศ.2561 – 2564) เป็นแผนที่มุ่งเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ได้มีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล  ส่งเสริมบทบาทหน้าที่ป้องกันปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน  และเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ              
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3  นั้น 

   ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563 ได้มีมติ
เห็นชอบให้ขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 – 2564)  ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565  เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงานและ
ให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบของยุทธศาสตร์ชาติฯ  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.
2561 – 2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลมุจลินท์  จึงได้ขยายกรอบระยะเวลาสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
โดยให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องครอบคลุมในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

    ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  จะเป็นเครื่องมือส าคัญประการหนึ่ง ในการขับเคลื่อนเจตจ านงและนโยบายการ
บริหารงานด้วยความสุจริต เพ่ือเป็นการก ากับดูแลองค์กรที่ดีต่อไป  
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ส่วนที่ 1 

 

บทน า 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้อ งการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น  ได้แก่     
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้ น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่ เกิดจากการ

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

จากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้
เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้
ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 

2. หลักการและเหตุผล  
          ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการ
ทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผล
คะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่
อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศ
มาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558  ได้ล าดับที่ 101 จาก 
168 ประเทศ ซึง่สามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  
 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการ
ทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริ ต (United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ     ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่
ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่
ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึง 
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ส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความ
เข้มแข็ง  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 
ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น 

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ           
ที่ 3 (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่
มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ือก าหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
   1)  เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
   2)  เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
  3)  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance)  

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

5)  เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ                 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4. เป้าหมาย 
 1)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5) องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ  ด้านการป้องกันการทุจริต  อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกัน
เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/

กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 ปี ๒๕65 หมาย 
เหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

1. การ
สร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อ
การทุจริต 

1.1 การสร้างจิต 
ส านึกและความ
ตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการ 
เมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการ 
เมืองฝ่ายสภา  
ท้องถิ่นและฝา่ย
ประจ าของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 (1) โครงการ
ฝึกอบรมคณุธรรม
จริยธรรมแก่ผูบ้ริหาร  
สมาชิก และพนักงาน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
1.1.2 (1) มาตรการ 
“ส่งเสรมิการปฏิบัติ 
งานตามประมวล
จริยธรรมขององค์ การ
บริหารส่วนต าบล                   
เขาสมอคอน” 
1.1.3 (1)  มาตรการ 
“จัดท าคู่มือการป้อง 
กันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน” 

5,000 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
- 

5,000 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
- 

5,000 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
- 

5,000 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
- 

5,000 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 

1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

1.2.1  (1)  กิจกรรม
รณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต 
1.2.2 (1) โครงการ
จัดเก็บภาษีนอก
สถานท่ี 
1.2.2 (2)  
โครงการรักษาความ
สะอาด ถนนสายหลัก 
สายรองและการคดั
แยกขยะในครัวเรือน
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล                
เขาสมอคอน 
1.2.3 (1) โครงการ
ปลูกผักริมรั้ว 
1.2.3 (2)  โครงการ
ฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพแก่ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบล   
เขาสมอคอน 

5,000 
 
 
- 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
- 
 

50,000 

5,000 
 
 
- 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
- 
 

50,000 

5,000 
 
 
- 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
- 
 

50,000 

5,000 
 
 
- 
 
 

20,000 
 
 
 
 
 
 
- 
 

50,000 

5,000 
 
 
- 
 
 

8,000 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

 

-7- 



มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/

กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 ปี ๒๕65 หมาย 
เหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

1. การ
สร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อ
การทุจริต 

1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่เดก็และ
เยาวชน 

1.3.1 (1)  โครงการ
ส ร้า งภู มิ คุ้ ม กั น ท าง
สังคมให้เด็ก  “โตไปไม่
โกง”องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
1.3 .2 (1) โครงการ
อบรมปฏิบัติธรรมเพื่อ
พั ฒ น า คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมต่อต้ านยา
เสพติดเฉลิมพระเกียรติ 
1.3.3  โครงการ
คุณธรรมสานสายใน
ครอบครัว 

5,000 
 
 
 
 

100,000 
 
 

 
 

5,000 

5,000 
 
 
 
 

100,000 
 
 

 
 

5,000 
 

5,000 
 
 
 
 

100,000 
 
 

 
 

5,000 
 

5,000 
 
 
 
 

100,000 
 
 

 
 

5,000 
 

5,000 
 
 
 
 

50,000 
 
 

 
 

5,000 
 

 

มิติที่ 1 รวม 
8  โครงการ  
1  กิจกรรม 
2  มาตรการ 

190,000 190,000 190,000 190,000 
 

 78,000 
 

2. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ป้องกัน
การทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

2.1.1 (1)  กิจกรรม
ประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - - -  

2.2 มาตรการ
สร้างความโปร่ง 
ใสในการปฏิบตั ิ
 

2.2.1  (1) มาตรการ 
“การสร้างความโปร่ง 
ใสในการบริหารงาน
บุคคล” 
2.2.1 (2) มาตรการ 
“การออกค าสั่งมอบ 
หมายของนายก ปลัด
องค์การบริหารส่วน
ต าบลและหัวหน้าส่วน
ราชการ” 
2.2.1 (3) กิจกรรม 
“สร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเลือ่นขั้น
เงินเดือน” 
2.2.2 (1) กิจกรรม
สร้างความโปร่งใสใน
การใช้งบประมาณ 
2.2.2 (2) โครงการ 
เพิ่มประสิทธภิาพการ 
บริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (สถานทีก่ลาง)           
อ าเภอทา่วุ้ง 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 

20,000 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 

20,000 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 

20,000 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 

20,000 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
 
 

18,000 

 



มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/

กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 ปี ๒๕65 หมาย 
เหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

2. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อป้อง 
กันการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2  มาตรการ
สร้างคามโปร่งใส
ในการปฏิบัต ิ

2.2.3  (1)  โครงการ
จ้างส ารวจความพงึ
พอใจของผู้รับบริการ 
2.2.3 (2)  กิจกรรม
การใช้บัตรคิวในการ
ติดต่อราชการ 

25,000 
 
 
- 

25,000 
 

 
- 

25,000 
 
 
- 

25,000 
 
 
- 

25,000 
 
 
- 

 

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลยพินจิ
และใช้อ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

2.3.1 (1)  โครงการ
ลดขั้นตอนและระยะ 
เวลาการปฏิบัติ
ราชการ 
2.3.1 (2) กิจกรรม
การลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
2.3.2 (1) มาตรการ 
“การมอบอ านาจ
อนุมัติส่ังการเพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ” 
2.3.2 (2) มาตรการ 
“การมอบอ านาจของ
นายกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล               
เขาสมอคอน” 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

2.4 การเชิดชูแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนิน
กิจกรรมการ
ประพฤติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์

2.4.1 (1) โครงการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บคุคลที่
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์

- - - - -  

2.5  มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.1 (1)  มาตรการ 
“จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” 
2.5.1 (2)  กิจกรรม  
“การจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบล     
เขาสมอคอน”           
 2.5.2 (1)  มาตรการ 
“แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน” 
2.5.2 (2) มาตรการ      
“ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองค์กร
อิสระ”         

- 
 
 
- 
 
 

 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 

 
- 

 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 

 
- 

 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 

 
- 

 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

 



มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/

กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 ปี ๒๕65 หมาย 
เหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

2. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ป้องกัน
การทุจริต 
 
 

2.5  มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

2.5.3 (1) มาตรการ 
“ด าเนินการเกีย่วกับ
เรื่องร้องเรียน  กรณี
บุคคลภายนอกหรือ 
ประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนต าบล    
เขาสมอคอนว่าทุจริต
และปฏิบตัิ  ราชการ
ตามอ านาจหน้าทีโ่ดยมิ
ชอบ”                     

- 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 

มิติที่ 2 รวม 
4  โครงการ 
6  กิจกรรม 
8  มาตรการ 

45,000 45,000 45,000 45,000 
 

43,000 
 

3. การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 
 
 
 

 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่อง 
ทางที่เปน็การ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้มี 
ส่วนร่วมตรวจ 
สอบการปฏิบัติ
ราชการตาม
อ านาจหนา้ที่ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้  
ทุกขั้นตอน 

3.1.1 (1)  โครงการ 
“อบรมให้ความรู้ตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูลขา่วสาร
ของราชการ พ.ศ.
2540” 
3.1.1(2)โครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน  
ขององค์กรปกครอง      
ส่วนท้องถิ่น 
3.1.2 (1) กิจกรรม 
เผยแพร่ข้อมูลข่าว      
สารที่ส าคัญและ
หลากหลาย 
3.1.2 (2) กิจกรรม
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุและทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอนและ
การรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการคลัง 
3.1.3 (1) กิจกรรมการ
จัดสื่อประชาสัมพันธ์ 
เช่น วารสาร ฯลฯ 
3.1.3 (2) กิจกรรมจัด
ให้มีช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมลูข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน เช่น 
เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

- 
 
 
 

20,000 
 
 
 

2,000 
 
 

2,000 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 

10,000 

- 
 
 
 

20,000 
 
 
 

2,000 
 
 

2,000 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 

10,000 

- 
 
 
 

20,000 
 
 
 

2,000 
 
 

2,000 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 

10,000 

- 
 
 
 

20,000 
 
 
 

2,000 
 
 

2,000 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 

10,000 

- 
 
 
 

18,000 
 
 
 

2,000 
 
 

2,000 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 

10,000 
 

 



มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/

กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 ปี ๒๕65 หมาย 
เหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

3. การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 
 
 
 

 

3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น 
การรับและ
ตอบสนองเร่ือง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 (1) โครงการจดั
ประชุมประชาคมหมู่ 
บ้านและระดับต าบล
เพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเขาสมอคอน 
3.2.1 (2) กิจกรรม
ด าเนินงานศูนย์รบัเรื่อง
รวมร้องทุกข์องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขา
สมอคอน 
3.2.2 (1) โครงการ 
อบต.พบประชาชน 
3.2.2 (2) โครงการ
จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม
องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน 
3.2.3 (1) กิจกรรม
รายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้
ผู้ร้องเรยีนร้องทุกข์
รับทราบ 
3.2.3 (2) มาตรการ 
“แก้ไขเหตุเดือดร้อน 
ร าคาญ ดา้นการ
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม” 

5,000 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

5,000 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 

5,000 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

5,000 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 
- 

5,000 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

5,000 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 
- 

5,000 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

5,000 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 
- 

5,000 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

5,000 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 
- 

 

3.3 การส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม 
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 (1) มาตรการ 
“แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล       
เขาสมอคอน” 
3.3.2 (1)  มาตรการ 
“แต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้ารว่มเป็น
คณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง” 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

 

มิติที่ 3 รวม 

 
 

5  โครงการ 
6  กิจกรรม 
3  มาตรการ 

 
 

54,000 54,000 54,000 54,000 

 
 
 

52,000  



มิติ ภารกิจตามมิติ 
โครงการ/

กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 ปี ๒๕65 หมาย 
เหตุ 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

4. การ
เสรมิสร้าง
และปรับ 
ปรุงกลไก
ในการ
ตรวจ 
สอบการ
ปฏิบัติ
ราชการ
ของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 

4.1  มีการจัด
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดนิ
ก าหนด 

4.1.1 (1)  โครงการ
จัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายใน
ประจ าปี  ประจ าปี
งบประมาณ 2561  
4.1.1 (2) โครงการ
จัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน 
4.1.2 (1)  กิจกรรม
ติดตามประเมนิผล
การควบคุมภายใน 

- 
 
 
 
 
- 
 

 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 

 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 

 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 

 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 

 
- 

 

4.2 การสนับ 
สนุนให้ภาค  
ประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือ
การบริหาร
ราชการ ตาม
ช่องทางที่
สามารถด าเนิน 
การได ้

4.2.2 (1) กิจกรรม
การรายงานผลการ
ใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนได้รับ
ทราบ 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

-  

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการตรวจ 
สอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.3.1 (1)  โครงการ
อบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ  กฎหมาย
ท้องถิ่นผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล               
เขาสมอคอน 

10,000 
 
 

10,000 
 
 

10,000 
 
 

10,000 
 
 

10,000  

4.4 เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

4.4.2 (1)  กิจกรรม
การติดป้าย
ประชาสัมพนัธ์  
กรณีพบเห็นการ
ทุจริต 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000  

มิติที่ 4 รวม 3  โครงการ 
3  กิจกรรม 

 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 
 

 
 

 
 

-10- 



     

 

 
ส่วนที่ 3 

 
 
 
 
 



ส่วนที ่3 
 

มิติที่  1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
         1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๑.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

โครงการที่  1 
1. ชื่อโครงการ :   โครงการฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  279  บัญญัติให้มี 

ประมวล  จริยธรรม เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ  หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท  โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  อย่างที่ขาดไม่ได้
คือคุณธรรม  จริยธรรมเพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง  การประพฤติ  ปฏิบัติ  อันถูกต้องดีงาม  ทั้ง 
กาย วาจา ใน ทั้งต่อตนเอง  ต่อผู้ อ่ืนและต่อสังคม  ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและ
จริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว  การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี  และมีประสิทธิภาพ  รวมเร็ว  
โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะเข้ามา
รับบริการที่องค์กรนั้น ๆ  
 

  ประกอบกกับองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน   ได้รับการประเมินคัดเลือกจาก
ส านักงาน ป.ป.ช. ตามโครงการส่งเสริมท้องถิ่นปลอดทุจริตในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและที่ดี  
ด้านการป้องกันการทุจริต และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่  บุคลากรทั้งข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายบริหาร  ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  และข้าราชการฝ่ายประจ า  รวมถึงพนักงานจ้าง  
จึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม  และจริยธรรม  แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ดังกล่าวนี้ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต 
  3.2  เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
  3.3  เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
  3.4  เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. เป้าหมาย 
  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน จ านวน  50  คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
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6. วิธีด าเนินการ 
  จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน  โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้  ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ใน
การปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต  ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม  และ
จริยธรรมและมีการศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  5  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  5,000.-  บาท  (-ห้าพันบาทถ้วน-) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  เกิดจิตส านึกที่ดี
ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
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1.1.2   สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
  

1.  ชื่อโครงการ :  มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   เขาสมอคอน” 

2.  หลักการและเหตุผล  
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  พ.ศ.2560  โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ทั่งนี้  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย  ซึ่งมี
การก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  
อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรม 9  ประกาศ  ได้แก่  ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  มีจิตส านึกท่ีดี  ซื่อสัตย์  สุจริต  และ
รับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน  ยืนหยัด
ท าในสิงที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย  ให้บริการแก่ประชาชนด้วยคามรวดเร็วมีอั ธยาศัยและไม่เลือก
ปฏิบัติ  ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้องและไม่บิดเบียนข้อเท็จจริง  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  
รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้  ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข  และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  นอกจากนี้  ส านักงาน  ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ  พลเรือน กรณีการเรี่ยไร  และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใด  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ   
โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการชัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  
ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11  ลงวันที่  25  ธันวาคม  2557  ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน  ได้น าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 
  ดังนั้น  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน  
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน” ขึ้น  เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  3.2  เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กร
และระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.3  เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการปละประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  3.4  เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์การและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อ านาจในขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง  ต่อองค์กร  ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน
และต่อสังคมตามล าดับ 
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 3.5  เพื่อป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทั่วไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
   1. เผยแพร่ประมวลผลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  เพ่ือใช้เป็น
ค่านิยมส าหรับองค์กร  ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ  
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอ
คอน  เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศ
คณะกรรมการข้อมูล  ข่าวสารของราชการ  เรื่อง  ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 
9  วรรคหนึ่ง (8) 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  5  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565) 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  พนักงาน
ปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
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1.1.3  สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

2. หลักการและเหตุผล 
  รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ  และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย  11 ด้าน  อันรวมถึง
ประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ  โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม
และเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ  เสริมสร้าง
ระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
  ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น  ส านักงาน ก.พ.  จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  (Conflict  of  Interest)  ส าหรับ
งานคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ  ร่วมกับส านักงานคระกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ  ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2565)  และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ( Integrity  and  Transparency  Assessment :  ITA)  
ครอบคลุมประเด็นการประเมิน  5  ด้าน  อันรวมถึง  การต่อต้านการทุจริตในองค์กร  ซึ่งสนับสนุน ให้
หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อันรวมถึงการให้ความรู้
ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
  เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน  และปราบปรามการ
ทุจริต  ข้างต้น  และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต  โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญ
ของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่า  รวมทั้ง  เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการ่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด  ลดระดับการทุจริต
ประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  
ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
  3.2  เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างคามรู้  ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนัก
ถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบล
เขาสมอคอน 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

6. วิธีการด าเนินการ 
  1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
  2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
  4. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  5. แจกจ่ายให้บุคลากร 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  5  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565) 

8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1.2   การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  :  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
  ปัญหาการคอรัปชั่นในประเทศไทยติดอันดับต้น ๆ ของประเทศที่มีการคอรัปชั่นในวงการ
ราชการ การเมืองและธุรกิจ  แม้กระทั่งในวงการศึกษา  เกิดขึ้นจาการปล่อยปะละเลยในการตรวจสอบ  จน
ส่งผลให้เกิดปัญหากลุ่มคนทุจริต  สามารถเข้าถึงอ านาจต่าง ๆ ได้โดยง่ายและสามารถควบคุมการด าเนินงาน
ต่าง ๆ  ได้  แม้กระทั่งองค์กรที่ท าหน้าที่ตรวจสอบ  ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ท าให้ปัญหาเช่นนี้ไม่มีทางหมดก็คือ  การทีเรา
ทุกคนยังให้ความส าคัญกับวัตถุ  เช่น  เงินทอง  ลาภ  ยศ  ฐานะ  มากกว่าการให้ความส าคัญในด้านจิตใจ 
  ปัจจุบันเด็ก  เยาวชนและประชาชนจ านวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการคอรัปชั่น  หรือการฉ้อ
ราษฎร์บังหลวงเป็นเรื่องที่  “ยอมรับได้”  หากตนเองได้รับผลประโยชน์ด้วยหรือการยอมให้รัฐบาลมีการทุจริต
เกิดขึ้นบ้าง  หากมีผลงานที่เกิดประโยชน์  สะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  อย่างยั่งยืน  หากปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง เช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป  ความล้มเหลวของคุณธรรม  
จริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่น ๆ  ตามมาอีกมากมาย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  จึงได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต  
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  รู้วิธีป้องกัน  รู้วิธีแก้ไขปัญหา  สร้างภูมิต้านทาน
ให้กับตนเองด้วยคุณธรรม  ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก  น าพาชีวิตสู่ความส าเร็จเพ่ือเกื้อกูลตนเองและ
ประเทศในที่สุด  

3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพ่ือให้ความรู้  ความตระหนักและการสร้ากระแสต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและการโกง
ทุกรูปแบบ 
  3.2  เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่น 
  3.3  เพ่ือเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์การทุจริตคอรัปชั่นให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับทราบ 

4. เป้าหมาย  
  เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  และหมู่บ้านต่าง ๆ  ในเขตพ้ืนที่งอค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน  

6. วิธีด าเนินการ 
  1. จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ 
  2. จัดเตรียมเอกสารเพ่ือเผยแพร่การทุจริตคอรัปชั่น 
  3. จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
  4.  สรุปและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  5,000.-  บาท  (-ห้าพันบาทถ้วน-) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้  ตระหนักต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่ นและการโกงทุก
รูปแบบ 
  10.2  ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกต่อต้านในการทุจริตคอรัปชั่น 
  10.3  ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
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1.2.2   การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

โครงการที่  1 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน             
อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี   

2. หลักการและเหตุผล  
  ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่องแผนการ
ปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจทางการเงิน  การคลัง  และงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ  4.2  ปรับปรุงรายได้ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บหรือจัดหาเอง  โดยการเสริมสร้างรายได้และการปรับโครงสร้างภาษี  อาทิ 
การขยายฐานภาษี  การก าหนดอัตราภาษี  การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี  การเพ่ิมประเภทภาษีหรือ
รายได้ใหม่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสวงหาแนวทาง
เพ่ิมรายได้รูปแบบอ่ืน ๆ  เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้มากขึ้นในระยะยาวและมีแหล่งรายได้ของตนเองที่
สอดคล้องกับศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แท้จริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4.3  ปรับปรุงภาษีอากรที่รัฐ
แบ่ง  จัดสรร  หรือจัดเก็บเพ่ิมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการปรับโครงสร้างภาษีระหว่างรัฐกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  การปรับปรุงหลักเกณฑ์และประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี  การก าหนดวิธีการจัดแบ่ง
หรือจัดสรรที่ชัดเจนและเป็นธรรม  สอดคล้องกับหลักการและเหตุผลของการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภท  
รวมทั้งการหาแนวทางในการเพ่ิมภาษีหรือรายได้ที่รัฐแบ่งจัดสรรหรือเก็บเพ่ิมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภทใหม่ ๆ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใหม่ ๆ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้
เพ่ิมข้ึน  ทั้งนี้หลักเกณฑ์การจัดสรรหรือจัดเก็บเพ่ิมต้องสะท้อนแหล่งก าเนิดของภาษีนั้น ๆ เป็นส าคัญ 
  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สามารถจัดเก็บรายได้  ได้อย่างถูกต้อง  ครบถ้วน  และเป็นธรรม   จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการก าหนดมาตรฐานจูงใจให้ประชาชนผู้เสียภาษีมาช าระภาษี  โดยการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ
กับประชาชนว่าจ านวนเงินที่ได้จากการเสียภาษีของประชาชนจะน ามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นประกอบกับ
จัดท าแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี  ประจ าปี พ.ศ.2565  ซึ่งได้ก าหนดนโยบาย  วัตถุประสงค์และเป้าหมายใน
การจัดเก็บภาษี  เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจ าปี พ.ศ.2565  ท าให้ต้อง
ออกให้บริการประชาชนและเพ่ือการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  นั้น  เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
ให้จัดเก็บได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  จึงเห็นความส าคัญของการให้บริการ
ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  และเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนต าบลเขาสมอคอน  โดยออกให้บริการช าระภาษีถึงพ้ืนที่ของแต่ละหมู่บ้าน  จึงได้จัดท า
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจ าปี 2565  ขึน้  

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาช าระภาษี 
  2. เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางมารับบริการที่ อบต. 
  3. เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่จัดเก็บเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 -20- 
 

  4. เพื่อเป็นการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชน 
  5. เพื่อเป็นการรับทราบปัญหาของประชาชนในการช าระภาษีและแนวทางแก้ไขปัญหา 

6. เพื่อให้ประชาชนเกิดความประทับใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่และเต็มใจในการช าระภาษี 
  7. เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับราษฎร์ 
  8. เพื่อเร่งรัดและจัดเก็บภาษี ประจ าปี  2565  ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
  9. เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจการช าระภาษี และข้อมูลต่าง  ๆ ที่เกี่ยวกับการ
ช าระภาษี 
  10. เพ่ือจัดเก็บภาษีที่จัดเก็บเอง ได้แก่ ภาษีบ ารุงท้องที่ , ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน 

4. เป้าหมาย 
  ผู้อยู่ในข่ายท่ีต้องเสียภาษี  ดังนี้ 
  -  ผู้ที่ช าระภาษีป้าย   จ านวน    7   ราย 
  -  ผู้ที่ช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  จ านวน   66   ราย 
  -  ผู้ที่ช าระภาษีบ ารุงท้องที่  จ านวน        1,070   ราย 

5. วิธีการด าเนินงาน 
  1. เสนอโครงการ  เพ่ือพิจารณาอนุมัติจากผู้บริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้างในสังกัดทราบในโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  2. แจ้งเพ่ือให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างในสังกัด
ทราบในโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  3. ประสานงานกับก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ภายในชุมชน
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจ าปี 2565 จะเริ่มตั้งแต่เดือน  มกราคม – กันยายน 
2565 
7. สถานที่ด าเนินการ 
  โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจ าปี 2565  จะด าเนินการในพื้นที่ดังต่อไปนี้  
 

วัน/เดือน/ปี หมู่ที่ เวลา สถานที ่ หมายเหตุ 

กุมภาพันธ์ 2561 

1,2,3 09.00 – 12.00 น. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 1  
4 13.00 – 14.00 น. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 4  
5 09.00 – 12.00 น.  ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 5  

6,7 13.00 – 14.00 น. หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6  
9 09.00 – 12.00 น. วัดบางส าราญ หมู่ 9  

12,13 13.00 – 14.00 น. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 13  
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8. งบประมาณด าเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ฝ่ายจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัด
ลพบุรี 

10. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 10.1  ได้จัดเก็บภาษีที่จัดเก็บเอง  ได้แก่  ภาษีบ ารุงท้องที่ , ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
 10.2  ได้อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี 
 10.3  ประชาชนเข้าใจการช าระภาษี และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการช าระภาษีมากยิ่งข้ึน 
 10.4  การจัดเก็บภาษีประจ าปี  2565  เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
 10.5  ได้ชี้แจงและบริการให้ข้อมูลการสอบถามข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการช าระภาษีต่าง ๆ  
ของประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจและเห็นถึงความส าคัญของการช าระภาษีมากยิ่งข้ึน 
 10.6  การจัดเก็บภาษีต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน เป็นไปตามประมาณการ
รายรับที่ตั้งไว้หรืออาจจะมากกว่าประมาณการรายรับจริง 
 10.7  ได้ส ารวจพื้นที่จริง  และได้ข้อมูลจริงที่เป็นปัจจุบัน เพื่อน ามาคิดประเมินภาษีอย่างถูกต้องและ
เป็นธรรม 
 10.8  เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่จัดเก็บเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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โครงการที่ 2 

1.  ชื่อโครงการ :  โครงการรักษาความสะอาด ถนนสายหลัก สายรองและการคัดแยกขยะในครัวเรือนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่จังหวัดลพบุรี  ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตามแนวทางปฏิบัติงานด้านการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย  “จังหวัดสะอาด”  ภายใต้หลักการ 3Rs  และหลักการประชารัฐ  โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอย  ด้วยการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางและจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม  
โดยเทคโนโลยีที่เหมาะสมแบบผสมผสาน  เน้นการแปรรูปเป็นพลังงานหรือท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ส าหรับ
การลดปริมาณขยะและการคัดแยกของชุมชนในต าบลเขาสมอคอนนั้น  ได้บริหารจัดการด้วยศักยภาพของ
ท้องถิ่นภายใต้ข้อก าจัดด้านบุคลากร  วัสดุ  อุปกรณ์และความร่วมมือของคนในชุมชน  เพ่ือให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้ร่วมมือกันรักษาความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชนที่สาธารณะ  ถนนสายหลัก  ถนน
สายรองและได้มีการรณรงค์ตามมาตรการ 3R  ได้แก่  Reduce  เป็นการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในครัวเรือน  
ส านักงาน  สถานประกอบการให้มีปริมาณขยะที่น้อยลง  เน้นการใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด  
เพ่ือลดปริมาณขยะ Reuse  เป็นการน าสิ่งของมาใช้ซ้ าอีก  เพ่ือไม่ให้มีการผลิตขยะเพ่ิมมากเกินความจ าเป็น  
ท าให้มีจ านวนขยะเกิดขึ้นน้อยที่สุด Recycle  เป็นการน าเอาขยะที่ทิ้งแล้วน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่  
โดยมาตรการดังกล่าวจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และ
ประชาชนจึงจะสามารถลดปริมาณขยะได้ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน   ได้ เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในครัวเรือน  ส านักงาน  ชุมชน
และที่สาธารณะต่าง ๆ  ประกอบกับเป็นส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ลพบุรี  ด้านการพัฒนาลพบุรีเมืองสะอาด  และสภาพแวดล้อมที่ดี  เพ่ือให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของวิสัยทัศน์
ของจังหวัดลพบุรีว่า “แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย  ท่องเที่ยงเชิงสร้างสรรค์  สู่เมืองแห่งความสุข” องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  จึงได้จัดท า “โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก สายรองและการคัด
แยกขยะในครัวเรือนองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน”  ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให้ประชาชน  หน่วยงานต่าง ๆ  ร่วมกันสนับสนุนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนา 

จังหวัดด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว  โดยมีการบูรณาการร่วมกันกับประชาชนและหน่วยงานต่างๆ  ด้วยกนั 
2.2  เพ่ือให้ถนนสายหลัก  สายรอง ชุมชน ที่สาธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบลเขาสมอคอน ครัวเรือน 

และในส านักงาน  มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  2.3  เพ่ือสร้างจิตส านึกและส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในการร่วมกันรักษาความสะอาด        
งดการทิ้งขยะลงในถนนหรือที่สาธารณะ  และรู้จักการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน  สร้างรายได้จากการ
จ าหน่ายวัสดุรีไซเคิ้ลที่คัดแยกด้วยตนเอง  
  2.4  เพ่ือก าจัดแหล่งเพาะพันธ์พาหนะน าโรคติดต่อมาสู่ชุมชนที่เกิดจากปัญหาขยะมูลฝอย
ตกค้าง 
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3. เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  หมู่บ้าน  จ านวน  10  หมู่บ้าน  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ประชาชนในครัวเรือนเป้าหมาย  มีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ  รักษา

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2. ปริมาณขยะในครัวเรือนลดลง 
  3. ครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการจ าหน่ายขยะ 

4. วิธีด าเนินการ 
  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหาร 
  2. แต่งตั้งคณะท างาน 
  3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะท างานและหมู่บ้าน 
  4. ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ 
  5. ด าเนินการตามโครงการ 
  6. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

6. งบประมาณด าเนินการ 
  8,000.-  บาท  (-แปดพันบาทถ้วน-) 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
8.1  ประชาชน หน่วยงานต่าง  ๆ  ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดด้านพัฒนาลพบุรี

เมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่  ตามวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ 
8.2  ถนนสายหลัก  สายรอง  ชุมชน  ที่สาธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบลเขาสมอคอน  ครัวเรือน

และในส านักงาน  มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น 
  8.3  ประชาชนมีจิตส านึก  รู้จักและเข้าใจการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน  สร้างรายได้
จากการจ าหน่ายวัสดุรีไซเคิลที่คัดแยกด้วยตนเอง 
  8.4  ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์พาหนะน าโรคติดต่อมาสู่ชุมชน 
 
 
 
 



-24- 
 
 1.2.3  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ  :  โครงการปลูกผักริมรั้ว 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพิ่มทวีขึ้น  ซึ่งเห็นได้จากสถิติของผู้ป่วยที่มา
รับบริการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลมีจ านวนมากขึ้นเรื่อย ๆ และอัตราการป่วยจากโรคที่ไม่ติดต่อเพ่ิมสูงขึ้น  
โรงพยาบาลก็ต้องเพ่ิมขนาดของโรงพยาบาลเพ่ือให้รองรับผู้ที่มารับบริการ  ซึ่งเป็นภาระที่รัฐบาลจะต้องเสีย
งบประมาณในการด าเนินการเป็นอันมาก  และเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนื่องจากต้นเหตุของปัญหา
สุขภาพที่ ส าคัญ มีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ  อาหารที่มีการปลอมปนสารเคมีหรือผัก
ผลไม้ที่ไม่ปลอดสารพิษ  เพราะเกษตรกรผู้ผลิตใช้สารก าจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธี  เพ่ือเหตุผลทางการค้า
พาณิชย์  ท าให้สารเคมีที่เป็นโทษเหล่านั้น  ตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยง  แนวทางในการป้องกัน
ปัญหาที่เป็นการแก้ที่ต้นเหตุแบบยั่งยืน  คือ  การให้สุขศึกษาแก่ประชาชน และการส่งเสริมการปลูกผักเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 
  การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรีย์ก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับ
สารอาหารที่ดี มีประโยชน์ แต่กระนั้นส าหรับประชาชนที่ไม่เคยปลูกผักเลยก็เป็นปัญหาใหญ่ในการที่จะเริ่มต้น
เรียนรู้การปลูกผักด้วยตนเอง  ชุมชนบ้านสวนพอเพียงตระหนักในปัญหานี้  จึงได้ร่วมกันจัดตั้งโรงการนี้ขึ้น
   

3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง 
  3.2  เพื่ออนุรักษ์พืชผักถิ่น  พันธุ์พ้ืนเมือง  และขยายพันธุ์พืชที่เป็นสารอาหารให้คงอยู่ไว้ 
  3.3  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต  เพ่ือให้เหมาะแก่การเกษตรแบบพอเพียงโดย
ปราศจากการใช้สารเคมีสงเคราะห์ใด ๆ  
  3.4  ลดรายจ่ายในครัวเรือนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและใช้แนวทางตามทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

6. วิธีด าเนินการ 
  1. มีการวางแผนการให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและดูแลผักอินทรีย์ 
  2. แจกจ่ายและแลกเปลี่ยนพันธุ์ผัก 
  3. กระตุ้นการน าเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการในการแลกเปลี่ยน  และถ่ายทอดวิทยาการซึ่งกันและกัน 
  4. น าเสนอผลงานที่ก าลังเพาะปลูก และผลผลิตที่ส าเร็จแล้ว 
  5. รายงานสรุปปัญหาที่ได้  จากการด าเนินการที่ผ่านมา  โดยดูตัวชี้วัดจากการประเมินผล
และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
5  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ 
  10.2  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง 
  10.3  เพิ่มผลผลิตของสมาชิก  มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ 
  10.4  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการปลูกผักบริโภคเอง  ได้เกิดการเรียนรู้ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเกิดการแบ่งปัน 
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โครงการที่  2 
 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการฝกึอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบล
เขาสมอคอน  
2. หลักการและเหตุผล 
  การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน  ก่อให้เกิดรายได้และแก้ปัญหาการว่างงานของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตทางการเงิน  เป็นกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือสร้างชุมชนให้
เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้  และเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้เกิดกลุ่มอาชีพที่หลากหลาย  มีการ
พ่ึงพาอาศัยกันและกัน  เกิดความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ  และชุมชนยังสามารถน าสินค้ามาจ าหน่วยหรือ
แลกเปลี่ยนกันจะเป็นทุนหมุนเวียนในชุมชน  ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่าง
ทั่วถึง  และเท่าเทียมกันอันจะส่งผลให้การแก้ไขปัญหาในระดับเศรษฐกิจรากหญ้า  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพความเข้มแข็งต่อ
ชุมชน  สามารถพ่ึงตนเองได้  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ  ตลอดจนให้
คนจนไม่มีอาชีพ  ให้มีรายได้เสริม  อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้อยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เช่น  กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มสตรีและประชาชนที่สนใจให้มีโอกาสเข้าถึงบริการทาง
สังคม  จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  
ให้แก่ประชาชน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้าน  
กลุ่มสตรีและประชาชนที่สนใจ เพ่ือเป็นกิจกรรมเสริมที่เป็นประโยชน์  สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมในการท า
อาชีพเสริม  เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  มีคุณค่า  สร้างความรัก ความสามัคคี ลดภาระค่าใช้จ่าย
ในครอบครัวต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพ่ือส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่แม่บ้าน  สตรีและประชาชนที่สนใจใน
ต าบลเขาสมอคอน 
  3.2  เพ่ือสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย
ในครัวเรือน 
  3.3  เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 
  3.4  เพ่ือเสริมสร้างให้ประชาชนพ่ึงตนเอง  ตลอดจนมีการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

4.  กลุ่มเป้าหมาย 
  สตรี  แม่บ้านและประชาชนที่สนใจในพ้ืนที่ต าบลเขาสมอคอน  จ านวน  20  คน    
5.  สถานที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  และศาลากลางบ้าน  หมู่ที่ 1 บ้านเขาสมอคอน 
(หน้า รพ.สต.บ้านเขาสมอคอน)  ต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
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6. วิธีด าเนินการ 
  6.1  เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  6.2  น าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
  6.3  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 

6.4  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  เอกสาร  สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม 
  6.5  ก าหนด  วัน  เวลา  การด าเนินโครงการและตรารางการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการ 

6.6  ด าเนินการตามโครงการ 
  6.7  ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 

10. ผลที่ตาดว่าจะได้รับ 
  10.1  สตรี  แม่บ้านและประชาชนที่สนใจมีความรู้และทักษะด้านอาชีพ 
  10.2   สตรี  แม่บ้านและประชาชนที่สนใจมีโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็น
การเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน 
  10.3   สตรี  แม่บ้านและประชาชนที่สนใจได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ครอบครัว 
  10.4   สตรี  แม่บ้านและประชาชนที่สนใจสามารถพ่ึงตนเองและด าเนินชีวิตบนพื้นฐาน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



-28- 

1.3   การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 
  

โครงการที่ 1 
 

1.  ชื่อโครงการ :  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก “โตไปไม่โกง”  องค์การบริหารส่วนต าบล         
เขาสมอคอน 

2. หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก  เป็น
ปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้น
คนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พุทธศักราช 
2537   และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ.2552  มาตรา  66  องค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจ
หน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  และมาตรา 67  ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา  
ศาสนา  วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ  พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา  12  ให้
เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจและหน้าที่ในการสังคมสงเคราะห์และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 
2542  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  มาตรา 6  ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์
ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  คามรู้   มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต  
สามารถยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  และมาตรา  25  ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้ง
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  นั้น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว  จึงได้
จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลเขาสมอคอน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น  เพ่ือ
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ  ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพ  และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นทีได้ผลที่สุด  โดยการปลูกฝัง
จิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง  มีความซื่อสัตย์สุจริต  การยึดมั่นในคามสัตย์จริงรู้จักแยกแยะ
ถูกผิด  ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบไม่คดโกง  มีจิตสาธารณะ  มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และ
ค านึงถึงสังคมส่วนรวม  มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใด ๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วน
ตนเพื่อรักษาประโยชน์ร่วมรวม 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความ
ซื่อสัตย์  สุจริต 
  3.2  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน  ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่น
และการโกงทุกรูปแบบ 
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  3.3  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ  และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน  
เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  

4. เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ 
 เด็กและเยาวชนต าบลเขาสมอคอน  จ านวน  50  คน 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้  สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้ประสบการณ์ที่
ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง  และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน  
  5.1  จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  5.2  แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
  5.3  ด าเนินการตามโครงการ 
  5.4  สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

6.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

7.  งบประมาณด าเนินการ 
  5,000.-  บาท (-ห้าพันบาทถ้วน-) 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1  เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความซื่อสัตย์  
สุจริต 
  10.2  เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม  ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการ
โกงทุกรูปแบบ 
  10.3  เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
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1.3.2  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

1.  ชื่อโครงการ 
 “โครงการอบรมปฏิบัติธรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ” 

2. หลักการและเหตุผล 
   ด้วยปัจจุบันการแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน  ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความส าคัญยิ่งของประเทศ  จ าเป็นต้องฟูมฟัก  และอบรม
ให้เป็นก าลังหลักท่ีมีคุณภาพต่อไป  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ได้เล็งเห็นความส าคัญของเด็กและ
เยาวชนที่ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญยิ่งต่ออนาคตของชาติจะได้รู้ได้เข้าใจถึงโทษภัยของยาเสพติด  
สนองนโยบายของรัฐบาล  ในการที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เด็กและเยาวชนสามารถหลีกเลี่ยง  
ปฏิเสธ  และต่อต้านยาเสพติด  ตลอดจนมีจิตส านึกการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  มีความรัก  ความสามัคคี
เกิดขึ้น  หากครอบครัวขาดความอบอุ่น ขาดการเอาใจใส่กันและกันในครอบครัวนั้น  เด็กและเยาวชนคงต้อง
หันไปหาทางอ่ืนแทนที่ครอบครัว  การที่ให้คนในครอบครัวหันกลับมาใช้หลักธรรมค าสอนของสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า  ศาสนพิธี  มารยาทไย  การบริหารจิตและเจริญปัญญาห่างไกลยาเสพติด  สามารถน าความรู้
ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง  พัฒนาสังคม  ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ตามศักยภาพของตนเอง  ในการ
คุ้มครองป้องกันจากสิ่งไม่ดีที่จะเข้ามาในชีวิตประจ านวนกับการด าเนินชีวิต 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ร่วมกับอ าเภอท่าวุ้ง  และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 1 ได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรม  ต่อต้านยาเสพติด  เนื่องในวันมาฆบูชา  
ประจ าปี พ.ศ.2565  ขึ้น  ณ  วัดเขาสมอคอน  ต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ืออบรมคุณธรรม จริยรรมและการใช้หลักธรรมในการต่อต้านยาเสพติดให้แก่นักเรียนในระดับ
ช่องชั้นที่ 2 ของนักเรียนในเขตพ้ืนที่อ าเภอท่าวุ้ง  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้สนในทั่วไป  ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอนได้ด าเนินการจัดท าโครงการนี้ขึ้นทุก ๆ ปี เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าธรรมะ  ไปใช้
ในชีวิตประจ าวันและลดปัญหาทางสังคมในปัจจุบัน  ทั้งยังสามารถใช้ธรรมะในการแก้ปัญหาทางสังคมและ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน  ทั้งเรื่องยาเสพติดด้วย 

2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมรู้จักน าหลักธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้และเป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม  เห็นความส าคัญของพระพุทธศาสนา  และตระหนักในการสืบทอดพระพุทธศาสนา 
  2.  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม  รู้โทษภัยและอันตรายจากยาเสพติด  พร้อมทั้งรู้จักวิธีป้องกันและ
หลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากยาเสพติด 
  3.  เพ่ือปลุกจิตส านึกให้ผู้เข้าอบรมมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
  4.  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  และมีภูมิป้องกันยาเสพติด 
  5.  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรักในชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รู้จักสามัคคี 
  6.  เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้น าชุมชน ส่วนราชการต่าง ๆ  เกิดความ
ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง 
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3. กลุ่มเป้าหมาย 
  นักเรียนระดับช่วงชั้นที่   2  ของนักเรียนในเขตพ้ืนที่ อ าเภอท่าวุ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ที่
สนใจเข้าร่วมอบรม  จ านวนทั้งสิ้นประมาณ  200  คน 

4.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

5.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
  1.  ประชุมจัดท าโครงการ 
  2.  เสนอโครงการอนุมัติประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  3.  ประสานงาน สพป.ลบ1 และโรงเรียนในพื้นที่ 
  4.  ออกหนังสือเชิญวิทยากร 
  5.  จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์ ในการอบรม 
  6.  จัดเตรียมสถานที่อบรม 
  7.  ด าเนินการอบรม 
  8.  ประเมินผล  สรุปผล  รายงานผล 
6. สถานที่ด าเนินการ 
  ณ  วัดเขาสมอคอน  ต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  

7. งบประมาณด าเนินการ 
  50,000.- บาท  (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-) 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักปลัด  กองการศึกษาฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    ผลผลิต 
  - ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้หลักธรรมในพระพุทธศาสนา 
  - น าหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  - สามารถปฏิบัติศาสนพิธีได้ 
  ผลลัพธ์ 
  - ร้อยละ 80 ของผู้ เข้ าร่วมอบรมมีความเข้าใจและตระหนักถึ งความส าคัญของ
พระพุทธศาสนา 
  - น าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
  - รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
  - ปฏิบัติตามหลักศาสนพิธีได้ 
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1.3.3  สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการคณุธรรมสานสายใยครอบครัว 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่คน
ส่วนใหญ่ยึดติดอยู่กับความส าเร็จทางวัตถุกันมาก  ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา  ศีลธรรม  ประเพณี  
วัฒนธรรมท้องถิ่น  ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ท าให้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิด
โดยเฉพาะเยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขศีลธรรม  คุณธรรม  และบนพ้ืนฐานความกตัญญู  เริ่มจาก
สังคมเล็ก ๆ ก่อนคือสถาบันครอบครัว  หากได้รับการเรียนรู้  อบรม  ปลูกจิตส านึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรม
แล้วเยาวชนก็จะสามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ  เก่ง  ดี  มีประโยชน์  เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่าง ๆ เช่น  ยา
เสพติด  รักก่อนวัยอันควร  ปัญหาต่าง ๆ  ก็จะลดลง 
  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน ได้เล็งเห็นความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการ
คุณธรรม  สานสายใยครอบครัว  ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา  โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอนและโรงเรียนในเขตต าบลเขาสมอคอน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสานสายใยครอบครัวระหว่าง
ผู้ปกครองกับบุตรหลาน  ให้เป็นสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง  ให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่  ปรองดอง
และเอ้ืออาทรต่อกัน  ตลอดจนส านึกต่อบุพการี  ครอบครัว  สังคมและประเทศชาติ  ลดภาวะความเสี่ยงที่
เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด  และเสริมสร้างความรู้ในเรื่องโทษของยาเสพติด 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกัน  อัน
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
  3.2  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน 
  3.3  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และการอยู่
ร่วมกันในสังคม 
  3.4  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม 
  3.5  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์  มีจิตสาธารณะ  มีระเบียบวินัย 
  3.6  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ส านึกดีต่อบุพการี  ครอบครัว 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้ปกครอง  นักเรียน  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  โรงเรียนใน
เขตต าบลเขาสมอคอน  ครู  อาจารย์  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1  ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน 
  6.2  จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
  6.3  ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
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  6.4  ประสานคณะวิทยากร  และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ 
  6.5  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง 

6.6  ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม 
  6.7  ด าเนินการตามโครงการ 
  6.8  ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  5,000.-  บาท (-ห้าพันบาทถ้วน-) 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ร่วมกับ 
คณะกรรมการพัฒนาการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1  ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
แก่เด็ก 
  10.2  ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามค่านิยม  12  ประการ  มีลักษณะนิสัย
อันพึงประสงค ์
  10.3  ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก  ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง 
  10.4  ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์  สุจริต มีวินัย 
  10.5  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
  10.6  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการติดยาเสพติด 
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มิติที่  2  การริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2.1  แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
2. หลักการและเหตุผล  
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว  3  ฉบับ  ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  3  เริ่มจากปี พ.ศ.2560  จนถึงปี พ.ศ.2564  ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ  โดยก าหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มีเป้าหมายหลัก
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption  Perceptions  Index :  CPI)   ไม่
น้อยกว่าร้อยละ  50  ในปี พ.ศ. 2565  ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมี
ระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่
ใช้ต าแหน่งหน้าที่ ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น                           
6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่  2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่  3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่  5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่  6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption  Perceptions  Index :  CPI)    
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง  ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและ
เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหนึกแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่  ส่วน
การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าให้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด  และต้องเป็นไปเพ่ือ
การคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
  ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา  ที่ได้ 
สร้างความขมขื่นในให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน  ซึ่งหากพิจารณาจ านวน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม
จริยธรรม  ซื่อสัตย์สุจริต  ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไปและหากจะว่ากันไปแล้ว  เรื่องใน 
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ท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน  เพียงแต่คนท างานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก  และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความ 
เป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น  อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า
โอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง  จะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนท างาน 
ในหน่วยงานราชการอ่ืน  และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ  ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุรีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ต้องแสดง
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม  ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต  ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส  มีความเข้มแข็งในการบริหาร
ราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล  บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  และ
ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
   เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมือง  ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอนด้วยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1  ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย  1  ฉบับ 
  4.2  มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน  อย่างน้อย 1  ครั้ง 
  4.2  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1  ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน 
  6.2  ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
  6.3  จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.4  ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.5  จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.6  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.7  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
  6.8  รายงานผลการด าเนินงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  ผลผลิต 
  -  มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
  -  มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  -   มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  5  ปี  จ านวน 1 ฉบับ 
 10.2  ผลผลิต 
  -  การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส  สามารถป้องกันการ
ทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  -  ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
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2.2  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1  สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม  ทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง  
โยกย้าย  โอน  เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน  และมอบหมายงาน 

โครงการที่  1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
2. หลักการและเหตุผล  
  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร  โดยการขับเคลื่อนการพัฒนา
งานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนให้มีศักยภาพ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กรและประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ  จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่ เป็นรูปธรรมชัดเจนและมี
มาตรการในการท างานที่โปร่งใส  สามารถตรวจสอบการท างานได้  ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ  เป็นธรรม  เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและการให้บริการเป็นธรรมตรวจสอบได้
อย่างแท้จริงต่อไป 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  มาตรา  67  ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2556  
มาตรา  6  ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น  ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ  
เป็นไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรมในการท างาน  มีความโปร่งใส  และตรวจสอบการท างานได้  จึงได้จัดให้มี
มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน 
  3.2  เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ  ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง  โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได ้
  3.3  เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานบุคคล 
  3.4  เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน  ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี  คนเก่งเข้ามาท างาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1  มาตรการ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1  ก าหนดหลักเกณฑ์  การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง  โยกย้าย  โอนเลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน  
  6.2  น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
  6.3  ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
  6.4  ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
  6.5  สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  -  เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
  -  ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่
น้อยกว่า 90% 
  -  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3 
  -  การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนมีความโปร่งใส  สามารถ
ป้องกนัการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
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โครงการที่  2 
1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลและหัวหน้าส่วนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล  
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ
ราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย  ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหารไม่มีการกระจายอ านาจหรือมอบหมายอ านาจ
หน้าที่ในการสั่งการ  อนุมัติ  อนุญาตไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก  กองและฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็น อุปสรรค
อย่างยิ่งต่อการให้บริการ  ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า  ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุ
หนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่  ส่งผลให้ระบบการให้บริการ
ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  มาตรา 6  และมาตรา 37  ที่ก าหนดให้
การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ไม่มีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  มาตรา  59  ที่ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และ
รับผิดชอบในการบริหารราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายแผนพัฒนา ข้อบัญญัติ  ระเบียบและข้อบังคับ
ของทางราชการ  สั่ง  อนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  แต่งตั้งและถอดถอน
รองนายกและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  วางระเบียบเพ่ือให้งานขององค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มาตรา  60/1  ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล  รองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอ านาจหน้าที่
อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 
  ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน  ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก             
จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการการมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 
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3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.2  เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารจากหน่วยงาน 
  3.3  เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติของผู้บริหารทุก
ระดับ 
  3.4  เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ    

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดท าค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
และหัวหน้าส่วนราชการ  จ านวน  4  ฉบับ  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และหัวหน้าส่วนราชการ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1  ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง  อนุญาต  อนุมั ติ  ตามกฎหมาย ระเบียบฯ  
ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
  6.2  จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
  6.3  จัดท าประกาศ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6.4  ให้ผู้รับมอบหมายตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

10. ผลลัพธ์ 
  -  ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  -  ประชาชนได้รับความสะดวก  และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการ
ทุจริต 
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โครงการที่ 3 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การพิจารณาความมีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  เป็นกระบวนการหนึ่งของ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติ งานเกิดแรงกระตุ้น  ในการ
พัฒนาผลงาน  ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้น ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา  
ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมสร้างความโปร่งใส
ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส  เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได ้

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้ าราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบล  โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการ  และหัวหน้าส่วน
รากชารเป็นกรรมการ  และข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
  6.2  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล  
โดยประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ  และข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
  6.3  ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดย
เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
  6.4  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล 
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  6.5  คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล  
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอมา 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  เดือนมีนาคม –  เมษายน  และเดือนกันยายน – ตุลาคม 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

10. ผลลัพธ์ 
  มีการพจิารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส  เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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2.2.2  สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน  งบประมาณ  การจัดหาพัสดุ  การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ  โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 

โครงการที่  1 
1.  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2558  

3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ 
  3.2  เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3.3  เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน  เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1  จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน  ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหารพัสดุ 
  6.2  ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ  โดยมีการตรวจสอบบุคลากรใน
หน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ  เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   10.1  มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  10.2  มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน  เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
  10.3  มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
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โครงการที่  2 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดท าบริหารสาธารณะด้วยตนเอง  ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ 
ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ  แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้  ดังนั้น  
การที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมมาภิบาล 
  เพ่ือให้เป็นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)พ.ศ.2552  มาตรา  69/1  การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อ          
จัดจ้าง การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ประกอบกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  มาตรา  23  ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง  ให้ส่วนราชการ
ด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม  โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม  ภาระต่อประชาชน  
คุณภาพ  วัตถุประสงค์ที่จะใช้  ราคาและประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
  ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  เป็นไป
อย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้  เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  จึงมีความ
จ าเป็นต้องตัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกโครงการและกิจกรรม 

3.  วัตถุประสงค ์
  3.1  เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการ
และกิจกรรมต่าง ๆ ชององค์การบริหารส่วนต าบล 
  3.2  เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  สามารถตรวจสอบได้ตามหลัก          
ธรรมาภิบาล 
  3.3  เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง  ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553  จ านวน  4  ช่องทาง  ได้แก่   ทางเว็บไซต์  บอร์ดประชาสัมพันธ์  
หนังสือ  ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนและหมู่บ้านต่าง ๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน 
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6. วิธีด าเนินการ 
  6.1  รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ  ดังนี้ 
   -  ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   -  ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   -  ประกาศก าหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการตรวจรับงาน 
   -  ประกาศวัน  เวลา  สถานที่ในการตรวจรับงาน 
   -  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   -  ประกาศวัน  เวลา  สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  6.2  น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  ได้แก่  ทางเว็บไซต์  บอร์ดประชาสัมพันธ์  ระบบกระจายเสียงไร้สาย  หน่วยงานราชการ  
เป็นต้น 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  -  2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  กองคลั ง  องค์การบริหารส่ วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่ าวุ้ ง   จั งหวัดลพบุ รี                
10. ผลลัพธ์ 
  - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างไม่น้อยว่า 3 ช่องทาง 
  -  ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  -  การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  -  สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อ – จัดจ้างได ้
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2.2.3  สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน  เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน
ในท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ 
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  และหนน้าที่อ่ืน
ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน  โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  การจัดท างบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นทั้ง  10  หมู่บ้าน  ในพื้นที่  36  ตารางกิโลเมตรนั้น  องค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน  ในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น  ประชาชนได้รับประโยชน์หรือ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด  การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด  ตอบสนองความต้องการ
ผู้รับบริการหรือไม่  การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ  จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ค านึงถึงการมี ส่วนร่วม
ของประชาชน  การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น  จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ 

3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด
ความพึงพอใจ 
  3.2  เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ  ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ  โดยยึดประโยชน์ของประชาชน 
  3.3  เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  3.4  เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน  การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐทีมีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายใน
เขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด  ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขา
สมอคอน  จ านวน  1  ครั้งต่อไป  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1  ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการและด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต
พ้ืนที่จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
  6.2  ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตาม
รูปแบบที่ก าหนด 
  6.3  สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
  6.4  ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถานบันผู้ท าการประเมิน 
  6.5  ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
  6.6  น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์สุขแก่
ประชาชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  
งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ
รายจ่ายอื่น ๆ   โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  งบประมาณ  25,000.- บาท/ปี 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

10. ผลลัพธ์ 
  10.1  ผลผลิต 
   ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาสมอคอน  จ านวน  1  ฉบับ 
  10.2  ผลลัทธ์ 
   -  ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
   -  การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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โครงการที่  2 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย  ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มา
ขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวย
ความสะดวกอย่างเสมอภาคเป็นธรรม  อันเนื่องมากจากภารกิจและผู้มาขอรับบริการเป็นจ านวนมากซึ่ง
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที  การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรมและ
การให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว  ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต  ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็น
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ 
  เพ่ือให้เป็นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใส
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  มาตรา 6 ที่
ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ได้แก่  การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน
เกิดความจ าเป็นและประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  ทั้งนี้        
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558   

3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค            
เป็นธรรมต่อผู้มารับบริการ 
  3.2  เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก  รวดเร็ว สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
  3.3  เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับ
บริการ 
  3.4  เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหา
ประโยชน์หรือกระท าการประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่  อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม 
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5. พื้นที่ด าเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1  จัดท าค าสั่งคณะท างานเพ่ือก าหนดตัวบุคลากร  ผู้รับผิดชอบ  ในการดูแล  ก ากับการ
ให้บริการ 
  6.2 ประชุมชี้แจงแนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ  ขั้นตอนการปฏิบัติ 
  6.3  จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่าง ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
  6.4  ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิวและการ
ใช้บริการตามล าดับคิว 
  6.5  จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
  6.6  สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเพ่ือน ามาปรับปรุง  แก้ไขการ
ให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

10. ผลลัพธ์ 
  10.1  ผลผลิต 

มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง  ส าหรับหน่วยงานที่
ให้บริการ 

10.2  ผลลัพธ์ 
-  ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  70  ของผู้มารับบริการ 
-  การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ 
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2.3  มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
2.3.1  มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน  
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน  เปิดเผย ณ  ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการที่  1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
  ในมาตรา 3/1  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545  
ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า          
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ความมี
ประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  การกระจายอ านาจตัดสินใจ  การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน”  และเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการ
ดังกล่าว  จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562  โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  ดังนั้น  
งานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้อง
ร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด  
เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับในและพึงพอใจ  รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ  ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน  อ านวยความสะดวกเพ่ือ
งานบริการที่มีคุณภาพ  ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน
ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
  3.2  เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน  รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนได ้
  3.3  เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
วัดผลการด าเนินงานได ้
 

4. เป้าหมาย  
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนและผู้มาติดต่อราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
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6. วิธีด าเนินการ 
  6.1  จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  6.2  จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.3  จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
  6.4  ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  ดังนี้ 
   -  ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
   -  ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
   -  จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
   -  จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
   -  จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ 
   -  จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ  โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาท าการ  ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
   -  การมอบอ านาจการตัดสินใจ  การอนุญาต การอนุมัติ  การรักษาราชการแทน 
  6.5  มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
  6.6  มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ  เพ่ือน า
จุดบกพร่องในการจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ  ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขั้น
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1  ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
  10.2  สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน  รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได ้
  10.3  มีทัศนคริ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์  ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
  10.4  การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน  มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการด าเนินงานได ้
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โครงการที่  2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  
มาตรา  52 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยอย่าง
น้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  เพ่ือ
ปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด  ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มี
การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีและได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีนั้น 
  เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุข
ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า
ปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลด
ขั้นตอนการท างานหรือการบริการ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตามกฎหมายเป็นส าคัญ  

3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
  3.2  เพื่ออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.3  เพื่อรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
  3.4  เพื่อปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1  เพื่อลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนให้สั้นลง 
  4.2  ประชาชนในพื้นท่ีต าบลเขาสมอคอน 
  4.3  ประชาชนนอกพ้ืนที่และประชาชนทั่วไป 
  4.4  พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
  4.5  ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ  อนุญาต  การอนุมัติและการ
ปฏิบัติราชการใด ๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
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6. วิธีด าเนินการ 
  6.1  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  6.2  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ
ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ 
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ  การอนุญาต  การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ
ราชการใด ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  6.3  ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
  6.4  มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชนและน าผลดังกล่าว
มาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
  6.5  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกกอง/ส านัก  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1  ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการและมีความพึงพอใจ
ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
  10.2  การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัวและบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
  10.3  การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
  10.4  ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึน
และท าให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งข้ึน 
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2.3.2  มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  อนุญาต  อนุมัติ  ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ  การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต  สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ภายใน
องค์กร นั้น  ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว  รวดเร็ว  ซึ่งการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา  จะ
พิจารณาถึงความส าคัญ  คุณสมบัติ  ความรู้  ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดีด้วยความ
รอบคอบและเหมาะสมเพื่อให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
  ดังนั้น  การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อ
สถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
ความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจ  การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบ
ต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ภายใต้กรอบอ านาจ
หน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นไอย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 

4.  เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือหัวหน้าส่วนราชการ 
 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  
6.  วิธีด าเนินการ 
  6.1  จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  แต่งตั้ง มอบหมาย  คณะ
ผู้บริหาร  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
  6.2  ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
  6.3  แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  5  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกกอง/ส านัก  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  การบริหารราชการ  การด าเนินงาน  การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็วตลอดจน
การอ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   



-56- 
 

โครงการที่  2 

1.  ชื่อโครงการ : มาตรการ  มอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

2.  หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้หลายเรื่องหลาย
ประการ  รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้  
การที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพียงผู้เดียว  ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการ
ประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่าง ๆ  เกิดขึ้นได้  ดังนั้น  เดื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น  องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  จึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ  ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
  3.2  เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์ปชันของเจ้าหน้าที่ 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบอ านาจอย่างน้อย  จ านวน  4  เรื่อง 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
6.  วิธีด าเนินการ 
  6.1  รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เสนอนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณา 
  6.2  ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน 
 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  5  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565) 
 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ร้อยละ  80  ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
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มิติที่  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 

2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ  การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.4.1  ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม 

1.  ชื่อโครงการ :  ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.  หลักการและเหตุผล 
  สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน  เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยมท าให้การมีคุณธรรม  จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย  เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน  ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม  สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาสมอคอน  จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศ
เกียรติคุณแก่ผู้กระท าความดี  เพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มี
คุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนเป็นแบบอย่างเพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม  
เนื่องจากความดีและคุณธรรมเป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรม 
  3.2  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
  3.3  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.4  เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ  ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มี
แบบอย่างที่ดีอันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งข้ึน 
 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจ านวนไม่
น้อยกว่า  5  คน/ปี 
 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

6.  วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีการเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่าง ๆ  ได้แก่  วารสารองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  เป็นต้น 
 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  5  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565) 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช้ีวัด 

  จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  ผลลัพธ์ 
  10.1  หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต  มีคุณธรรม จริยธรรมได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติแก่/ 
  10.2  หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่นได้รับการยกย่อง            
เชิดชูเกียรติ 
  10.3  หน่วยงาน/บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  10.4  สร้างขวัญ ก าลังใจ  ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่
ดีอันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
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2.5   มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบการทุจริต 
2.5.1  ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
มีคุณธรรม  จริยธรรมและการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ  : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนด
ดัชนีในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล  จรรยาบรรณสากล  และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก
รวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ  สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงาน
ของระดับบุคคล  หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร  หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของ        
ต่าง ๆ  ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต  ดังนั้น  วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร  โดยการ
สร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร  ของผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม  แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม  ชุมชน  และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ”  ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้น  เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
  3.2  เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง)  น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
  3.3  เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส  มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลการในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1  จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับ
ผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
  6.2  รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
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  6.3  ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด 

มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
ผลลัพธ์ 
10.1  บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  ตามแนวทางการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
  3.2  ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง)  ได้ยึดถือและปฏิบัติ 
  3.3  เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
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โครงการที่  2 
1.  ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารสว่นต าบลเขาสมอคอน” 

2.   หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติ

ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึง
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบและการ
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  มาตรา  12  ก าหนดไว้ว่า  เพ่ือประโยชน์ใน
การปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติ
ราชการ  โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร  หรือโดยวิธีการอ่ืนใดเพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ  รวมทั้งมาตรา  45  ก าหนดให้ส่วนราชการ  จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  คุณภาพการให้บริการ  ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ  ความคุ้มค่าในภารกิจ  ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและระยะเวลาที่ก าหนด 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  จึงได้จัดท าการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการ  โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  
กับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง  และให้มีการลงนาม
จัดท าข้อตกลงทุกปี  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาสมอคอน 
3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/
กอง/ฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  3.2  เพื่อให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย  มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน  วิธีการและ
รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติรากชาร 
  3.3  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย  ตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  3.4  เพื่อให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย  สามารถจัดเตรียมเอกสาร  และหลักฐานของ
ตัวชี้วัด  ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 

4.  การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
  องค์การบริหารส่วนต าเขาสมอคอน  ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน  โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย  เพ่ือให้การด าเนินงาน
ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีก าหนด  และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน  โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่าง
นายกองค์การบิหารส่วนต าบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกับ
หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดพร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการปฏิบัติราชการ
แต่ละมิติ  ดังนี้ 
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  1)  การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
  2)  การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
  3)  การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
  4)  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  5)  การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  6)  การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
5.  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  1.1  ชี้แจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ  และผู้ปฏิบัติงานทราบ  และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด  
และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว 435  ลงวันที่  11  กุมภาพันธ์  
2548 
  1.2  ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
   -  ศึกษาข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น  รายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน  และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ตามตัวชี้วัด  เป็นต้น 
   -  ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด  โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด
และผู้จัดเก็บข้อมูลเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หน่วยงานในการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
  1.3  รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด  เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนด 
  1.4  วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย  และเกณฑ์การให้
คะแนน 
  1.5  ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  กรณีที่การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  เพ่ือหาแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงาน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

6.  การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 
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2.5.2  มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ  จังหวัด  อ าเภอ  ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการที่  1 

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน  แจ้งเบาะแส  เสนอ
ข้อคิดเห็น  ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่  ระบบอินเตอร์เน็ต  ทางโทรศัพท์  หรือแจ้ง
เบาะแสด้วยตนเอง 
  ฉะนั้น  เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาสมอคอนขึ้น  เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ  
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ 
  3.2  เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย  ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1  ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
  6.2  จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
  6.3  จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
  6.4  เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ให้ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้เสีย  คู่สัญญา  ประชาชนทั่วไป  หน่วยงานภายนอก
ตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน  สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้
ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 



-64- 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  ด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลเขา
สมอคอน  โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย  ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างถูกต้อง 
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โครงการที่  2 
 

1.  ชื่อโครงการ  :  มาตรการ  “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

2.  หลักการและเหตุผล 
  กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย  ทั้ งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ
ก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ
ตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
  กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่
ของการทุจริตจะเกีย่วข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่  หรือตรวจสอบ
เพ่ือนักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่าง ๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต  ซึ่ง
หน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  จึงได้มาตรการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบขึ้น  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

 3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  การตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  
จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระให้มีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขาม 

6. วิธีด าเนินการ 
  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ   
  -  การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  -  การรับตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ
คณะท างาน LPA  จังหวัด 
  -  การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท.ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
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2.5.3  ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  กรณีมีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
  สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  69/2557 เรื่อง  มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง  เพ่ือ
สกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้  ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่  12  กันยายน  2557  ก็ได้
ก าหนดให้มีการบริหาราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ  เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ในการนี้องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้อยเรียน  กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนว่าปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น  ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องงทางการร้องเรียนแนว
ทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน  และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ  และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท า
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล  
บุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาสมอคอน  ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
  3.2  เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว  โปร่งใส เป็นธรรม 

4. เป้าหมาย 
  มีการมอบอ านาจอย่างน้อย  จ านวน  4  เรื่อง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
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6. วิธีด าเนินการ 
  6.1  รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เสนอนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณา 
  6.2  ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  5  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ผลลัพธ์ 
  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวังและติดตาม  ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่  
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มิติที่  3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 3.1.1  จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

โครงการที่  1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540” 

2. หลักการและเหตุผล  
  คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้
เกิดการบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ  ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการ
ท างานที่จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน  โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ  โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความ
โปร่งใสในการท างานคือ  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540  
มาตรา  58  บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับ
ทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น”  และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้ระบุหลักการและ
เหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ  ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น  เพ่ือที่ประชาชน
จะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ให้ประชาชนรับรู้อย่าง
ถูกต้อง  รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพ  จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
  ดังนั้น  เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  มีความโปร่งใสในการท างาน
มากยิ่งขึ้น  จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร  เพ่ือให้บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ
และเรียนรู้เรื่องคุณธรรม  จริยธรรมและความโปร่งใสและเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอก
ต่อไปยังผู้ใกล้ชิด  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับภาคประชาชนให้ มีความ
เข้มแข็งยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม  จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 

4. เป้าหมายการด าเนินการ 
  ผู้เข้าร่วมอบรม  จ านวน  50  คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
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6. วิธีการด าเนินการ 
  ขั้นตอนที่  1  ส ารวจความต้องการอบรม 
  ขั้นตอนที่  2  ออกแบบหลักสูตร 
  ขั้นตอนที่  3  ด าเนินกิจกรรม 
  ขั้นตอนที่  4  วัดผลความรู้ 
  ขั้นตอนที่  5  ติดตามและประเมินผล  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาร พ.ศ.2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช้ีวัด  
-  จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
- ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ผลลัพธ์ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม  จริยธรรมและความโปร่งใสใน 

การท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 
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โครงการที่  2 
 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อ าเภอท่าวุ้ง 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยในสภาวะปัจจุบันประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติซึ่งอาจจะเป็นภัยพิบัติที่เกิด
จากคนหรือภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติตลอดจนโรคติดต่อร้ายแรงและไม่ร้ายแรง  ได้ตลอดเวลา  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานทางราชการที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อม  
จากผลกระทบของภัยพิบัติต่าง ๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเข้าไป
ดูแลประชาชนที่ประสบภัยเหล่านั้นได้ทันท่วงที  สถานการณ์ภัยพิบัติอาจมิได้เกิดเฉพาะในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้น  แต่อาจขยายวงกว้างในเขตพ้ืนที่หลาย ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
บางสถานการณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณหรือก าลังคน  ไม่สามารถที่
จะรับมือหรือป้องกันภัยที่เกิดขึ้นกับพ่ีน้องประชาชนได้ทันท่วงทีได้  จึงมีความจ าเป็นที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องร่วมมือประสานงานกันเพ่ือช่วยเหลือกันทั้งอุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้และก าลังคน  ดังนั้น  
กระทรวงมหาดไทยจึงได้ออกระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง  สามารถ
ด าเนินการช่วยเหลือประชาชนได้ตามอ านาจหน้าที่  โดยมีวิธีและขั้นตอนตามระเบียบที่บัญญัติไว้  และ
นอกจากนั้นยังได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยใช้เป็นสถานที่กลางเพ่ือเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของ
ประชาชน  การประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนด 
  ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่อ าเภอท่าวุ้ง  ให้มีสถานที่กลางตามที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นหน่วยงานในการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือประสานงานการรับเรื่องราวการขอความช่วยเหลือของประชาชนทั่วไปขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  ทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือของประชาชนทั่วไปขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ าเภอท่าวุ้ง  จะเป็นหน่วยรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชนในพ้ืนที่บริการ  โดยการ
ประสานและติดตามผลการด าเนินการและรายงานผลการด าเนินการให้ประชาชนทราบผลต่อไป  

3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพ่ือให้ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการและประสานขอความช่วยเหลือผ่านทาง
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ  โดยศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ  จะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
  3.2  เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางในการประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ
ท่าวุ้งทุกแห่งในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร  เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  3.3  เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและท าให้เกิดประสิทธิภาพภายในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน   



-72- 

 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
   ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ าเภอท่าวุ้ง 
จังหวัดลพบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1  ใช้สถานที่กลาง ณ  ที่ว่าการอ าเภอท่าวุ้ง  เป็นที่รับเรื่องราวขอความร่วมมือช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ  
  6.2  จัดท าหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในเขต
อ าเภอท่าวุ้ง  จ านวน  12  แห่ง 
  6.3  จัดท าบันทึกความร่วมมือกับท้องถิ่นอ าเภอท่าวุ้ ง  เพ่ือบู รณาการงานให้ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  6.4  รายงานผลการด าเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสนับสนุนงบประมาณทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน  แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   งบอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ประเภทเงินอุดหนุนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)  อ าเภอท่าวุ้ง  ตั้งไว้  18,000.-  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

10. ผลลัพธ์ 
  10.1  ประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอท่าวุ้งมีช่องทางขอรับบริการจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยผ่านทางศูนย์ปฏิบัติการ่วมโดยจะเป็นหน่วยงานบริการประสานงานและติดตามรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ประชาชนทราบ 
  10.2  เป็นศูนย์กลางในการประสานงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอท่าวุ้ ง
ทุกแห่งในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร  เครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  3.3  เกิดความรวดเร็วและท าให้เกิดประสิทธิภาพภายในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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3.1.2  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การเงิน  การ
จัดหาพัสดุ  การค านวณราคากลาง  รายงานผลการปฏิบัติงาน  เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย  
ระเบียบ  กฎข้อบังคับ  ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ 
 

โครงการที่  1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  มาตรา  7  และมาตรา  9  
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ ๆ  ของหน่วยงาน  เช่น  โครงสร้างและ
การจัดองค์กร  อ านาจหน้าที่  แผนงาน  โครงการและอ่ืน ๆ  
  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ที่ส าคัญและหลากหลาย”  ขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และ
เข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
  3.2  เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
  3.3  เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีข้อมูลประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่  และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า  10  
ประเภทขึ้นไป 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

6. วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่าง ๆ  เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่  ได้แก่ 
  -  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  -  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  -  แผนการด าเนินงาน 
  -  แผนอัตราก าลัง 
  -  แผนการจัดหาพัสดุ 
  -  ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
  -  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  -  ข้อมูลรายรับรายจ่าย 
  -  งบแสดงฐานะทางการเงิน 
  -  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
  -  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
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  -  รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
  -  ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  2,000.-  (-สองพันบาทถ้วน-) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ตัวช้ีวัด 
จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
ผลลัพธ์ 
-  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 

  -  มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
  -  ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
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โครงการที่  2 

1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง  พัสดุ และทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก
ในการบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ภารบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถ
ตรวจสอบได้  ต้องมีความโปร่งใส  ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาค
ประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ 
  3.2  เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐ 
  3.3  เพ่ือส่งเสริมบทบาทมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต 
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

4. เป้าหมาย 
  ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ  รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี  และการจัดซื้อ
จัดจ้าง  จัดหาพัสดุต่าง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น  และการรับเรื่องร้องเรียน
ทางด้านการเงินการคลัง  ผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  และปิดประกาศข้อมูล
ดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2565)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
  2,000.- บาท  (-สองพันบาทถ้วน-) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

10.  ผลลัพธ์ 
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ  ประชานมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบล  ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
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3.1.3  มีการปิดประกาศ  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วน
ร่วมตรวจสอบของประชาชน 
โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ในภาวะสังคมปัจจุบัน  ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ  และเทคโนโลยีต่าง ๆ  ก้าวหน้าไป
มากเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ  ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง  กาน าเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามา
ใช้ในการด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์  เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จและรวดเร็วยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะการสรุป
เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ  หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพื้นฐาน  
สร้างความน่าเชื่อถือ  และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้สามารถมองเห็น
ภาพหรือเห็นความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง  ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับ
ประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  จึงจ าเป็นต้อง
พิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้น ๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้างในแต่ละ
ขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ  ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งจะมีผลต่อการ
พัฒนาตามภารกิจ  บทบาท หน้าที่อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนได้รับ
ทราบโดยผ่านทางสื่อประเภทต่าง ๆ ได้แก่  สื่อสิ่งพิมพ์ , สื่อวิทยุ , สื่อ Social  network  เป็นต้น 
  3.2  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้  รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอย่างถูกต้องและโปร่งใส 
  3.3  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
  3.4  เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
  3.5  เพื่อน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น  ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
  3.6  เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล
สื่อมวลชนและประชาชน 

4. เป้าหมาย 
  เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลให้แก่ประชาชน
โดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง 
  4.1  จัดท าวารสารรายงานเพ่ือรวบรวมภารกิจการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  4.2  จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
  4.3  จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลและคู่มือการให้บริการประชาชน 
  4.4  จัดท า Presentation  น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  4.5  จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
  4.6  รถโฆษณาเคลื่อนที่ 
  4.7  ป้ายประชาสัมพันธ์ 
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  4.8  เสียงตามสาย 
  4.9  อ่ืน ๆ  
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

6. วิธีการด าเนินการ 
  6.1  เสนออนุมัติโครงการ 
  6.2  ด าเนินการประชุม 
  6.3  มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
  6.4  ผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
  6.5  ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  10,000.- บาท  (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

10.  ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท  ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน
และมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
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โครงการที่  2 

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบล” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540  มาตรา 7  และมาตรา  9  
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ ๆ  ของหน่วยงาน เช่น  โครงสร้างและการ
จัดองค์กร  อ านาจหน้าที่  แผนงาน  โครงการและอ่ืน ๆ 
  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
เผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ ๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย  เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน  เว็บไซต์ของหน่วยงาน
หรือสื่อสังคม (Social  Media)  หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ  การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โทรทัศน์  
วิทยุ  สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ทั้งนี้  เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
  3.2  เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
  3.3  เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  จ านวนไม่น้อยกว่า 7  ช่องทาง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

6. วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
ได้แก่ 
  -  บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
  -  บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/
หมู่บ้าน 
  -  ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
  -  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง 
  -  จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
  -  ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊คที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

10. ผลลัพธ์ 
   10.1  ประชาชนมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
  10.2  ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
  10.3  ประชาชนมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
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3.2  การรับฟังความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1  มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่  และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและต าบลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

2. หลักการและเหตุผล  
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2542  หมวด  2  มาตรา  16 (1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  ประกอบกับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มี
การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้  และทิศ
ทางการพัฒนาท้องถิ่น  ส าเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินการ  ตลอดจนได้รับการ
สนับสนุนในด้านต่าง ๆ  จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  องค์การบริหารส่ วนต าบลเขาสมอคอน  จึงได้จัดท า
โครงการฯ  ดังกล่าวขึ้น เพ่ือเป็นการรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลเขาสมอคอน
น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนต่อไป   

3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3.2  เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชนและ
ประชาชน 
  3.3  เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน  น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
  3.4  เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
  3.5  เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า  ร่วมแก้ปัญหาและส่งเสริม
ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
  3.6  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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4. เป้าหมาย 
  จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานและจัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชุมประชาคมระดับ
ต าบล  จ านวน  10  หมู่บ้าน  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ส าหรับให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน  เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  หมู่บ้าน จ านวน  10  หมู่บ้าน  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1  จัดท าโครงการฯ  เพ่ือพิจารณาขออนุมัติ 
  6.2  ก าหนด  วัน เวลาและสถานที่ในการจัดท าประชาคม 
  6.3  แจ้งผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
  6.4  ประชาสัมพันธ์การจัดท าประชาคม 
  6.5  ด าเนินการตามโครงการฯ 
  6.6  วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
  6.7  สรุปประเด็นปัญหาความต้องการ เรียงล าดับปัญหาความต้องการ 
  6.8  จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  6.9  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ือพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น 
  6.10  ขออนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  เดือนกันยายน – ตุลาคม  

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. หน่วยงานรับผิดชอบ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1  มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนา
ท้องถิ่น 
  10.2  ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน 
  10.3  ได้แผนงานโครงการ  เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  10.4  ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
  10.5  ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
  10.6  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
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3.2  การรับฟังความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1  มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

โครงการที่  1 
1. ชื่อโครงการ  โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและต าบลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542  หมวด  2  มาตรา  16 (1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  ประกอบกับตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มี
การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้  และทิศ
ทางการพัฒนาท้องถิ่น  ส าเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินการ  ตลอดจนได้รับการ
สนับสนุนในด้านต่าง ๆ  จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  จึงได้จัดท า
โครงการฯ  ดังกล่าวขึ้น เพ่ือเป็นการรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลเขาสมอคอน
น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนต่อไป  

4. เป้าหมาย 
  จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานและจัดให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชุมประชาคมระดับ
ต าบล  จ านวน  10  หมู่บ้าน  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ส าหรับให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน  เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  หมู่บ้าน จ านวน  10  หมู่บ้าน  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1  จัดท าโครงการฯ  เพ่ือพิจารณาขออนุมัติ 
  6.2  ก าหนด  วัน เวลาและสถานที่ในการจัดท าประชาคม 
  6.3  แจ้งผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
  6.4  ประชาสัมพันธ์การจัดท าประชาคม 
  6.5  ด าเนินการตามโครงการฯ 
  6.6  วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
  6.7  สรุปประเด็นปัญหาความต้องการ เรียงล าดับปัญหาความต้องการ 
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  6.8  จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  6.9  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ือพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น 
  6.10  ขออนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  เดือนกันยายน – ตุลาคม  

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. หน่วยงานรับผิดชอบ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1  มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนา
ท้องถิ่น 
  10.2  ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน 
  10.3  ได้แผนงานโครงการ  เพื่อน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  10.4  ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
  10.5  ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
  10.6  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
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3.2.2   มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการ อบต.พบประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล  
  องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ เน้นการให้บริการประชาชนและมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง  โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวก รวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
  ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการ
ในเชิงรุก  จึงได้จัดท าโครงการ อบต.พบประชาชน เพ่ือส ารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่า
ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบล  ด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้างและให้บริการงานด้านต่าง ๆ ซึ่งอยู่ใน
อ านาจหน้าที่  อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือ
หากจ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด  เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการประชุ ม
เวทีประชาคมท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ  ณ  องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
  3.2  เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน  โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  3.3  เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับ
ประชาชนในพื้นท่ี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  ออกไปให้บริการแก่
ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด  ร่วมกับการประชุมประชาคมท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ก าหนดการร่วมกับการประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาชุมชน  แผนพัฒนาท้องถิ่นใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

6. วิธีด าเนินการ 
  1.  จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
  2.  จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
  3.  ประสานงานกับทุกกอง  เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด 
  4.  ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ 
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  5.  ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
  6.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสายและรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
  7.  น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
  8.  ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  5,000.-  บาท  (-ห้าพันบาทถ้วน-) 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

10. ผลลัพธ์ 
  10.1  อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ  ณ  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาสมอคอน  ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
  3.2  รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน  โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  3.3  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่ างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับ
ประชาชนในพื้นท่ี 
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โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน
และมีเป้าหมายมีการบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง  โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการ
อย่างสะดวก  รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
  ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
เป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  
จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รั บความ
เดือดร้อนต่าง ๆ 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  3.2  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ  องค์การบริหารส่วนต าบล
เขาสมอคอน 
  3.3  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอ
คอนกับประชาชนในพื้นท่ี 

4. เป้าหมาย 
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญ
หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง  โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ  สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ  รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

5. วิธีด าเนินการ 
5.1  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
5.2  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
5.3  น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือแก้ไขปัญหาตาม

ความจ าเป็นและเร่งด่วน 
5.4  แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ให้บริการในวัน  เวลาราชการวันจันทร์ – วันอาทิตย์  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น.  
โดยช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน  ดังนี้ 
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  6.1  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
  6.2  ทางโทรศัพท์หมายเลข  036 – 489123 
  6.3  ทางเว็บไซต์ 
  6.4  ทางไปรษณีย์ 
  6.5  ตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 
  ฯลฯ    

7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   ตัวช้ีวัด 

9.1  มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  ประจ าเดือน  ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน  แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

9.2  สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
9.3  แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15  วัน 
ผลลัพธ์ 
9.1  รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
  9.2  บริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
  3.3  การก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
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3.2.3  รายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์  ได้ทราบถึงการได้รับ  
เรื่อง  ระยะเวลาและผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรม  รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ  กลั่นกรองการใช้อ านาจ  โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง  ข้อกฎหมายที่ถูกต้องและต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน  15  วัน 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ  กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
  3.2  เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ 
  3.3  เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริม
ภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมาย 
  ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

6. วิธีการด าเนินการ 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็ว ไม่เกิน  15  วันท าการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

10. ผลลัพธ์ 
  10.1  การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ  กฎหมาย  เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
  10.2  ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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โครงการ ที่ 2 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการ “แก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  เป็นส่วนงานที่มี
อ านาจหน้าที่โดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน  ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535  ซึ่งมุ่งเน้นการบริหารให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้
อย่างปกติสุข  ดังนั้น  เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่มี
เหตุเดือดร้อน  ร าคาญ  เช่น  กลิ่นเหม็น  เสียงดัง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการ
ตรวจสอบแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
  3.2  เพื่อเป็นการบริการประชาชนให้อยูใ่นสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
  3.3  เพื่อเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
4. เป้าหมาย 
  รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ  จากประชาชนในพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล 

5. วิธีด าเนินงาน 
  5.1  จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
(เจ้าหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
  5.2  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
  5.3  รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
เขาสมอคอน 
  5.4  ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
  5.5  แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ  ภายใน  15  วันนับแต่วันรับแจ้ง 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ให้บริการในวัน  เวลาราชการวันจันทร์ – วันอาทิตย์  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30  น.  
โดยช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน  ดังนี้ 
  6.1  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเขาสมอคอน 
  6.2  ทางโทรศัพท์ 
  6.3  ทางเว็บไซต์ 
  6.4  ทางไปรษณีย์ 
  6.5  ตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน 
  ฯลฯ 
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7. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง 
จังหวัดลพบุรี 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
   ตัวช้ีวัด 

9.1  มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  ประจ าเดือน  ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน  แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

9.2  สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
9.3  แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15  วัน 

 ผลลัพธ์ 
9.1  รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
  9.2  บริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
  9.3  การก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
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3.3  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ   

โครงการที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548  หมวด 1  องค์กรจดัท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และขอ้ 9  ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
  ดังนั้น  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล  มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน            
โดยส านักปลัด  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  และตัวแทนประชาชน
จากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการ
พัฒนาที่ประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลฯ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดด้วย
ความถูกต้อง  โปร่งใสและสุจริต 

4. เป้าหมาย 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 9  คน 

5. สถานทีด่ าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
6. วิธีด าเนินงาน 
  6.1  แต่งตั้งคณะกรรมการโดยจัดท าเป็นค าสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ลงนามในค าสั่ง 
  6.2  จัดท าหนังสือแจ้งเจ้าตัวทราบ 
  6.3   คณะกรรมการที่มาจากการคัดเลือก ให้ด าเนินการดังนี้ 
   -  กรณีท่ีให้ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 
      ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
 
 
 
 



-92- 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
   คณะกรรมการสนับสนุนองค์การบริหารส่วนต าบล  และคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  ตามระเบียบฯ  
ก าหนดจึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนองค์การ
บริหารส่วนต าบลและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ภายใน 
45 วันนับแต่วันที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ  11 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  มีคณะกรรมการสนับสนุนองค์การบริหารส่วนต าบล  
และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  
ด้วยความถูต้อง  โปร่งใส  สุจริตและให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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3.3.2  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
1. ชื่อโครงการ  :  มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  จ่ายขาดเงินสะสม  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือ
งบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ ที่ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น ในด้านการจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ  และส่งเสริมให้ภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกัน
การทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม)  ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาสมอคอนอย่างแข็งขันส าหรับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน   ได้มี
กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมอย่างแข็ง
ขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบล  นั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาสมอคอนอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน ได้มีกฎหมาย 
ระเบียบ  ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบล
เขาสมอคอนในหลาย ๆ ส่วน เช่น  ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ   
  6.2  มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้  ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการ
พัสดุ  เพื่อเรียนรู้ท าความเข้าใจระเบียบต่าง ๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

7.  งบประมาณด าเนินการ   
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  9.1  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
  9.2  ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ  หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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มิติที่  4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4.1  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน  ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561) 
โครงการที่  1  
1. ชื่อโครงการ :  โครงการจดัท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความ
เสี่ยงจากการด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็น
ส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ  ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง
ตามระเบียบและกฎหมายที่ก าหนด  โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหาร  เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน  ดังนั้น  การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมี
มาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ  ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3.  วัตถุประสงค์ 
   3.1  เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
  3.2  เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่องถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการบัญชี 
และด้านอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
  3.3  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  ค าสั่ง  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด 
  3.4  เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม 
 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานส่วนต าบลทุกหน่วยงาน  พนักงานครูและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  ส่วนราชการทุกหน่วยงาน  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
 

6.  วิธีการด าเนินการ 
  6.1  จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  6.2  ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ  ด้วยเทคนิคและ
วิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป  ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม  โดยค านึงถึง 
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ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ  รวมทั้งวิเคราะห์และ
ประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
  6.3  ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การพัสดุและ
ทรัพย์สินรวมทั้งการบริหารงานด้านอ่ืน ๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามนโยบาย  กฎหมาย  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่งและมติคณะรัฐมนตรี  ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา  และความปลอดภัย
ของทรัพย์สินและการใช้ทรัพยากรทุกประเภท  ว่ามีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและประหยัด 
  6.4  สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทาง
ราชการก าหนด  เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
นโยบาย 
  6.5  รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1  บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานมากขึ้น 
  10.2  ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
  10.3  การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงานที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า  ประหยัด 
  10.4  ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 
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โครงการที่  2 
1.  ชื่อโครงการ :  โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561  ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้
ก าหนดไว้  รายงานต่อผู้ก ากับดูแล  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
  ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด  องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐก าหนดเป็นประจ าทุกปี 
 

3.  วัตถุประสงค ์
  3.1  เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอน 
  3.2  เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเขาสมอคอนทราบตามแบบที่ระเบียบฯ  ก าหนด 
  3.3  เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลตามก าหนด 
 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
6.  วิธีด าเนินการ 
  6.1  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร 
  6.2  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 
  6.3  ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  6.4  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
ด าเนินการประเมินองค์ประกอบ  ตามแบบ ปค.4  ปค.5 
  6.5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร  ด าเนินการ
รวบรวมเพ่ือจัดท ารายงานการควบคุมภายในระดับองค์กร  และน าเสนอผู้บริหารพร้อมจัดรายงานให้ผู้ก ากับ
ดูแล 
 7.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
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10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1  บุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  10.2  ลดโอกาสความผิดพลาด  ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
  10.3  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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4.1.2  มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน  โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยงและรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
1.  ชื่อโครงการ :  กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่
ว่าจะเป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่อง ๆ  ไป  ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย  ระเบียบ  ระบบบัญชี  หนังสือ
สั่งการ  และหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ  โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้  ซึ่ งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืน ๆ  
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน  จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้  ระบบการควบคุมภายในที่ดี  ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม่เพียงใด  การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน  อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท า
ให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและกรด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล  ทั้งนี้  สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการ
ก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล  ทั้งนี้  สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิด
จากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่เหมาะสม  การมอบหมายการ
ปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว  การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่
ก าหนดขึ้น  และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการ
ก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน   
จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  นั้น 
 

3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ท าให้การใช้
ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า  โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น  ลดความเสี่ยง
หรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืน ๆ ที่อาจมีขึ้น 
  3.2  เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานการทางเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้  สร้างความ
มั่นใจแก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
  3.3  เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย  กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา  ข้อตกลง ระเบียบ 
ข้อบังคับต่าง ๆ  ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
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6.  วิธีด าเนินการ 
  6.1  แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภาย 
  6.2  ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
การปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทยและตามแผนพัฒนาองค์การรบริหาร
ส่วนต าบลเขาสมอคอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  6.3  การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุป
ข้อมูล 
  6.4  รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและสรุปอุปสรรคต่าง ๆ ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขาสมอคอนทราบ 
7.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกกอง/ส านัก  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1  มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในเสร็จตามก าหนดเวลา 
  10.2  กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80  ได้ด าเนินการแก้ไข 
  10.3  มีการายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
  10.4  มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน 
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4.2   การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทาง
ที่สามารถด าเนินการได้ 
4.2.2  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  ก ากับ  ดูแลการบริหารงบประมาณ  การรับ – จ่ายเงิน
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
1.  ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย  หนังสือสั่งการ  
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี  วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบและต้องมีระบบการบริหารที่รวดเร็ว  ถูกต้อง  
ประชาชนหรือผู้รับริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุด  ถูกต้องทั้งระเบียบ 
กฎหมาย  ข้อเท็จจริง  ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน  ไม่เลือกปฏิบัติ เสริมสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน  การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น  มีการท างานมี
กระบวนการที่โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่อง  มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  3.2  การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและ
ตรวจสอบได ้
  3.3  ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  3.4  ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้  จึงต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส  สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 
  

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัด 
6.  วิธีด าเนินการ 
  จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน  โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขา
สมอคอนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีและจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนด  เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้
ประชาชนทราบ  

7.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
 

10. ผลลัพธ์ 
  10.1  มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมารอย่างมีประสิทธิภาพ 
  10.2  มีการเบิกจ่ายถูกต้อง  รวดเร็ว  เกิดความประหยัด 
  10.3  มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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4.3  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

4.3.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ มีความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
 

1.  ชื่อโครงการ  :  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ  กฎหมายท้องถิ่น  ผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง 
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้อง
รู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่  การด าเนินการอย่างเคร่งครัด  ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจาก
เรื่องขาดความรอบคอบ  ความช านาญ  ประสบการณ์หรือขาดความรู้  กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง   
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น  หากแต่เกิดจากความรู้
ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย  ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิด ๆ ส่งผลให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย  ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า  เพราะไม่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนย่างแท้จริง  จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้  ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย  ค าสั่งและหลักเกณฑ์ ต่าง ๆ  ที่ส าคัญและ
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิด
กฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
  ดังนั้น  เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  เพ่ิมพูน
ความรู้  ความเข้าใจ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  มีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา  100  แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตามมาตรา 103  แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ส านักปลัด  จึงได้จัดท าโครงการ
อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ  กฎหมายท้องถิ่น  ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน เพ่ิมพูนความรู้  
ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
  3.2  เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
  3.3  เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  มีความรู้ความ
เข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา  100 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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  3.4  เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน มีความรู้ความ
เข้าใจในแนวทางปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ตามมาตรา 103  แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัด 
6.  วิธีด าเนินการ 
  6.1  จัดท าโครงการ/กิจกรรม 
  6.2  ประชาสัมพันธ์โครงการ  วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเข้ารับการอบรม 
  6.3  อบรมให้ความรู้โดยวิทยากรพร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
  6.4  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ     

7.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
  10,000.-  บาท  (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-) 

9.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
10. ผลลัพธ์ 
   10.1  ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน เพ่ิมพูนความรู้  
ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
  10.2  ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
  10.3  ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  มีความรู้ความเข้าใจ
มิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา  100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  10.4  ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน มีความรู้ความเข้าใจ
ในแนวทางปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ตาม
มาตรา 103  แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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4.4  เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
4.4.2  บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
1.  ชื่อโครงการ  :   กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก  
จ าเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขขจัดการปัญหา  โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายในการขับเคลื่อนต่าง ๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง  ป้องปราบการทุจริตในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน
ในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
  3.2  เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน   และองค์การบริหารส่วนต าบล              
เขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
6.  วิธีด าเนินการ 
  6.1  ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
  6.2  ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน 
  6.3  จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
  6.4  บันทึกเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์ 
  6.5  เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
  6.6  ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน     

7.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  5,000.-  บาท  (-ห้าพันบาทถ้วน-) 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน  อ าเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด  

10.1  จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
10.2  น าเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
ผลลัพธ์ 

  10.1  ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
  10.2  แสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


