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องค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง 
อ าเภอสุคิรนิ   จังหวัดนราธิวาส 



ก 

ค าน า 

ตามที่  องคการบริหารสวนตําบลมาโมง ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 3 ปี                       
(พ.ศ. 2562 - 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลมาโมง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการกํากับดูแลองคกรที่ดี 
และเพ่ือใหการปฏิบัติหนาที่ราชการของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลมาโมงเปนไปอยางมี 
ประสิทธิภาพ  โปรงใส ตรวจสอบไดอันจะเปนการเสริมสรางภาพลักษณและเกียรติศักดิ์แหงการเปน                
องคกรภาครัฐ  สรางความเชื่อม่ันและศรัทธาใหกับประชาชน และผูรับบริการไดอยางยั่งยืนตอไป นั้น 

  ในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2563 ไดมี มติเห็นชอบ
ใหขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -  
2564) ใหใชตอไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 เพ่ือประโยชนในการขับเคลื่อนแผนงานและใหสอดคลอง
กับหวงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตรชาติฯ 

  แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 3 ป (พ.ศ.2562 – 2564 ) ขององคการบริหารสวนตําบลมาโมง      
จึงไดขยายกรอบระยะเวลาเปนสิ้นสุดปงบประมาณ พ .ศ.2565 โดยใหมีผลบังคับใชตอเนื่องครอบคลุมใน           
ปงบประมาณ พ.ศ.2565 ดวย โดยใชโครงการ/กิจกรรม /งบประมาณนปดังเชมาตรการ  พ.ศ. 2564 ในแตละมิติ
และประเด็นยุทธศาสตร 

  ทั้งนี้  หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต พ.ศ.2565 ขององคการบริหารสวนตําบล     
มาโมง จะเปนเครื่องมือสําคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนเจตจํานง  และนโยบายการบริหารงานดวยความสุจริต 
เพ่ือเปนการกํากับดูแลองคกรที่ดีของนายกองคการบริหารสวนตําบลมาโมงตอไป 
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ส่วนที่ 1 

บทนํา 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  
 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่         
การกระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์     
สําคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น      
แต่ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน  

 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จําแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  
 1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
 4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม  
 5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
 6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่างๆ  
 7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  
 สาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้  
 1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่ 
พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ ทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง 
กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทําให้เกิดการ
ทุจริต  
 2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ํารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทําพฤติกรรมการทุจริต
มากยิ่งขึ้น  
 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความ
โปร่งใสที่ มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้  
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 4)  การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่  เพ่ือให้
ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้าง
และโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ  
 5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ทําให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา
ช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  
 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษ
ถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมี
ความเห็นแก่ ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ ตั้งมากกว่าที่ จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม  
 7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง
คนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริต
เป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทําการทุจริตฉ้อราษฎร์       
บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
2. หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาลําดับต้น ๆ 
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่า
จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่
เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผล
สะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์
ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน 
(Corruption  Perception  Index  –  CPI)  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่ จัดโดย
องค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International  –  IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทย
ระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่  อันดับที่ 76 จาก 168 
ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุด
พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลํ าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่ง
สามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา 
ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศ
ภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่ อต้านการทุจริต (United  Nations  Convention  Against  
Corruption-UNCAC)  พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่
ปัญหาการทุ จริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทํ าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สําคัญของ
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สังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง 
(Vertical  Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและ
มีอํานาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกใน
สังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการ
ทํางานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามที่
ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง  
 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ ใช้อยู่ เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 
2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ ประชาชน
ไม่ เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ใน
การพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลัก
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่ 
สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
 ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการที่ มีความโปร่งใส 
สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือ
กําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่ 
เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่ การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน  
 1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่าย
บริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
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 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good Governance)  
 4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

4. เป้าหมาย  
 1)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
  2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ข้าราชการ  
  3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม  
  5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่ มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

5. ประโยชน์ของการจัดทําแผน  
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการ
ทุจริต  (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน  
  2) องคก์ารบริหารส่วนตําบลมาโมงสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
  3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสํานึกรักท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  
  4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลมาโมง ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  
  5) องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง มีแนวทางการบริหารราชการที่มี ประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการ
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ป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการ
เฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต พ.ศ.2565 องคการบริหารสวนตำบลมาโมง 
หมายเหตุ : แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ .ศ . 2560 -พ.ศ. 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลมโมง ขยาย
กรอบระยะเวลาใหมีผลบังคับใชตอเนื่องครอบคลุมในปงบประมาณ  พ .ศ. 2565  ดวย โดยใชโครงการ/ กิจกรรม/

งบประมาณ  พนปมาตรการ ดั งเช.ศ. 2564 ในแตละมิติ และประเด็นยุทธศาสตร  ทั้ งนี้   เปนไปตาม 
แนวทางตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0810.3 /ว 2271 ล งวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
เรื่องแจงขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือ               ประโยชน
ใน การขับเคลื่อนแผนงานที่แสดงถึงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตาน การทุจริตตอสาธารณชนปองกันพฤติกรรม
ที่ เปนการขัดกันแห งผลประโยชนสรางกลไกในการตรวจสอบ  การบริหาร และส งเสริมการมี  สวนร
วมของภาคประชาชนใหเกิดความตอเนื่อง 
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ส่วนที่ 2 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3  ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) เพิ่มเติม พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง 
สังคมท่ีไม่ทนต่อ 
การทุจริต 

1.1  การสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรท้ังข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง  
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจําขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.3 (1) มาตรการจัดทํา
คู่ มื อ ก า ร ป้ อ ง กั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

- - - -  

1.2 การสร้างจิตสํานึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 

1 .2 .3  (1 )  โ ค ร ง ก า ร
ส่งเสริมการปลูกผักปลอด
สารพิษ  ในพื้ น ท่ีตํ าบล   
มาโมง ประจําปี 2561 
1.2.3 (2) โครงการปลูก
ต้ น ไม้ เพื่ อ เฉ ลิ ม พ ร ะ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและพระ
บรมวงศานุวงศ์  ในพื้นท่ี
ตํ าบลมาโมง  ประจําปี 
2561 

10,000 
 
 

30,000 

10,000 
 
 

30,000 

10,000 
 
 

10,000 
 

10,000 
 
 

10,000 
 

 

1.3 การสร้าง จิตสํานึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

1.3.1 (1) โครงการจัด
กิ จ ก ร ร ม เพื่ อ พั ฒ น า
คุณธรรมและจริยธรรม
ให้กับเด็กและเยาวชนใน
ตําบล 
1.3.1 (2) โครงการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

50,000 

 
 

100,000 

50,000 

 
 

100,000 

50,000 

 
 

100,000 

50,000 

 
 

100,000 

 

มิติที่ 1 รวม 1 มาตรการ  - กิจกรรม 
4 โครงการ 

190,000 190,000 190,000 190,000  
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมาย

เหตุ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหาร 
ราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

(1) กิจกรรม “ประกาศ
เจตจํานงต่อต้ านการ
ทุ จ ริ ต ข อ งผู้ บ ริ ห า ร
องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น” 

- - - -  

2 .2  ม าต รก า รส ร้ า ง 
ความ โป ร่ ง ใส ในก าร
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 (1) มาตรการออก
คําสั่ งมอบหมายของ
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ 
2 .2 .1  (2 )  กิ จ ก ร ร ม 
“สร้างความโปร่งใสใน
การพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน” 
2 .2 .2  (1 )  กิ จ ก ร ร ม 
“ค ว บ คุ ม ก า ร เ บิ ก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ รายจ่ าย
ประจําปี” 
2 .2 .2  (2 )  กิ จ ก ร ร ม 
“การพัฒนาแผนและ
ก ระ บ วน ก า รจั ด ห า
พัสด”ุ 
2 .2 .2  (3 )  กิ จ ก ร ร ม 
“สร้างความโปร่งใสใน
ก า ร ใ ช้ จ่ า ย เ งิ น
งบประมาณ” 
2.2.2 (4 )  ม า ต ร ก า ร 
“ยกระดับคุณภาพการ
บริการประชาชน” 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.3  มาตรการการใช้ 
ดุลยพินิจและใช้อํานาจ
หน้าท่ี  ให้ เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีด ี

2.3.1 (1) กิจกรรม การ
ล ด ขั้ น ต อ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 
2.3.1 (2) โครงการลด
ขั้นตอนและระยะเวลา 

- 
 
- 

- 
 
- 
 

 

- 
 
- 
 

 

- 
 
- 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  การปฏิบัติราชการ 

2.3.2 (1 )  ม า ต ร ก า ร 
การมอบอํานาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้ น ต อ น ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการ 
2 .3 .2  (2 ) ม าตรก าร 
มอบอํานาจของนายก
อ งค์ก ารบ ริห ารส่ วน
ตําบล 

- 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
- 
 

 

2.5 มาตรการจัดการ ใน
กรณี ได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2 .5 .1  (1 ) ม าตรก าร 
“จั ด ทํ าข้ อ ตกลงก าร
ปฏิบัติราชการ” 
2.5.1 (2) กิจกรรม ให้
ความร่วมมือกับหน่วย
ต ร ว จ ส อ บ ท่ี ไ ด้
ดําเนินการตามอํานาจ
ห น้ า ท่ี เ พื่ อ ก า ร
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัติราชการของ
อ งค์ก ารบ ริห ารส่ วน
ตําบลมาโมง 
2 .5 .1  (3 ) ม าตรก าร 
“ให้ ค วาม ร่ วมมื อ กั บ
หน่วยงานตรวจสอบท้ัง
ภ า ค รั ฐ แ ล ะ อ ง ค์ ก ร
อสิระ” 
2.5.3 (1 )  ม า ต ร ก า ร 
“แต่ งตั้ งผู้ รับ ผิ ดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

- 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 

5,000 
 

 

มิติที่ 2 รวม 7 มาตรการ 7 กิจกรรม 
1 โครงการ 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การส่งเสริม 
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ใ น
ช่ อ ง ท า ง ท่ี เป็ น ก า ร
อํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ร าช ก ารต ามอํ าน าจ
หน้าท่ีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

3 .1 .1  (1 )  ม า ต ร ก า ร 
“ป รั บ ป รุ ง ศู น ย์ ข้ อ มู ล
ข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่ ว น ตํ า บ ล ม า โม ง ให้ มี
ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น” 
3.1.1 (2) กิจกรรม “อบรม
ให้ ค ว าม รู้ ต าม  พ .ร .บ . 
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540” 
3 .1 .2  (1 )  ม า ต ร ก า ร 
“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ี
สําคัญและหลากหลาย” 
3.1.2 (2) กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของเทศบาล และ
ก า ร รั บ เรื่ อ ง ร้ อ ง เรี ย น
เกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

- 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่
ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ใ น
ช่ อ ง ท า ง ท่ี เป็ น ก า ร
อํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ร าช ก ารต ามอํ าน าจ
หน้าท่ีขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ทุกขั้นตอน 

3.1.2 (3) มาตรการ “จัดให้
มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตําบลมาโมง” 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 

-  

3.2 ก าร รั บ ฟั งค ว าม 
คิ ด เห็ น  ก ารรั บ แล ะ
ตอบสนองเรื่อง 
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 (1 )  โ ค ร ง ก า ร จั ด
ประชาคมแผนชุมชน 
3.2.2 (1) โครงการอบต.
เคลื่อนท่ีพบปะประชาชน 
3.2.3 (1) กิจกรรม รายงาน
ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์รับทราบ 

10,000 
 

20,000 
 
- 
 

10,000 
 

20,000 
 
- 
 

10,000 
 

20,000 
 
- 
 

10,000 
 

20,000 
 
- 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 3 .3  ก า ร ส่ ง เส ริ ม ให้ 

ประชาชน มีส่ วนร่วม
บ ริ ห า ร  กิ จ ก า รข อ ง
องค์ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่น 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลมาโมง 
3.3.1 (2) โครงการประชุม
ป ร ะ ช าค ม ห มู่ บ้ า น แ ล ะ
ประชาคมตําบล ประจําปี 

- 
 
 
 

20,000 

- 
 
 
 

20,000 

- 
 
 
 

20,000 

- 
 
 
 

20,000 

 

มิติที่ 3 รวม 4 มาตรการ 3 กิจกรรม 
3 โครงการ 

60,000 60,000 60,000 60,000  

4. การเสริมสร้างและ 
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ 
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภ า ย ใ น ต า ม ท่ี
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกําหนด 

4.1.1 (1) มาตรการจัดทํา
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจําปีงบประมาณ 2561 
4.1.1 (2) มาตรการจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน 
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม
ป ระ เมิ น ผ ลก ารค วบ คุ ม
ภายใน 
4.1.2 (2) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในองค์การบริหารส่วน
ตําบลมาโมง 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 

 4.1 มีการจัดวางระบบ
และรายงานการควบคุม
ภ า ย ใ น ต า ม ท่ี
คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินกําหนด 

4.1.2 (3) มาตรการส่งเสริม
ให้ ป ระช าชน มี ส่ วน ร่ ว ม 
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแต่งตั้ง การโอน 
ย้าย 

- - - -  

 4.2  การสนับสนุน ให้ 
ภาคประชาชนมีส่ วน
ร่ ว ม ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
ปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตาม 
ช่ อ ง ท า ง ท่ี ส า ม า ร ถ
ดําเนินการได ้

4.2.1 (1) มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ กํากบั ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกบัการ
บรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
4.2.2 (1) กิจกรรมการรายงาน
ผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ  
4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง
จากตัวแทนชุมชน 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 4.3 ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม 

บทบาทการตรวจสอบ
ของสภา 
ท้องถิ่น 

4.3.1 (1) โครงการอบรมให้
ค ว า ม รู้ ด้ า น ร ะ เ บี ย บ 
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

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

 

 

 4 .4  เส ริ ม พ ลั งก ารมี 
ส่ ว น ร่ ว ม ข อ งชุ ม ช น 
( Community) แ ล ะ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 (1) กิจกรรมการติด
ป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต 

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

มิติที่ 4 รวม 5 มาตรการ 4 กิจกรรม 
1 โครงการ 

20,000 20,000 20,000   
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ส่วนท่ี 3 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
 1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝา่ยบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝา่ยสภาท้องถิ่น และฝา่ยประจําขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  
      1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
โครงการ/กิจกรรมที่ 1 

 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  
 2. หลักการและเหตุผล  
  รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดย
จัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มี
กฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ  
  ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ    
และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3        
(พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity  and  Transparency  Assessment  :  ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 
5 ด้าน    อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย  
  เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้า งต้น และ
เพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไก
สําคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้ อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่อง
ดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้าง
สังคมไทยให้เป็นสังคมที่ ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากล
ได้ต่อไป  
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 3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานนําไปเป็นองค์ความรู้ในการทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
   3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน 
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 5. พื้นที่ดําเนินการ  
   องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 6. วิธีดําเนินการ  
   1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
   2. จัดทํา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
   3. ตรวจสอบความถูกต้อง  
   4. จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
   5. แจกจ่ายให้บุคลากร  
 7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 8. งบประมาณดําเนินการ  
   ไม่ใช้งบประมาณ  
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

  1.2.3 สรา้งจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัตตินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรมที่ 1 

 1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ ในพ้ืนที่ตําบลมาโมง  ประจําปี 2562 
 2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 พืชผักเป็นพืชอาหารที่คนไทยนิยมนํา มาใช้รับประทานกันมากเนื่องจากมีคุณค่าทางอาการทั้งวิตามินและแร่
ธาตุต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสูง แต่ค่านิยมในการบริโภคผักนั้น  มักจะเลือกบริโภคผักที่สวยงามไม่มีร่องรอย
การทํา ลายของหนอนและแมลงศัตรูพืช จึงทํา ให้เกษตรกรที่ปลูกผักจะต้องใช้สารเคมีป้องกันและกํา จัดแมลงฉีดพ่น
ในปริมาณท่ีมาก เพ่ือให้ได้ผักที่สวยงามตามความต้องการของตลาด เมื่อผู้ซื้อนํา มาบริโภคแล้วอาจได้รับอันตรายจาก
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สารพิษที่ตกค้างอยู่ในพืชผักนั้นได้เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว เกษตรกรจึงควรหันมา ทําการปลูกผักปลอกภัยจาก
สารพิษ โดยนํา เอาวิธีการป้องกันและกํา จัดศัตรูพืชหลายวิธีมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เป็นการทดแทนหรือลดปริมาณ
การใช้สารเคมีให้น้อยลง เพ่ือความปลอดภัยของเกษตรกร ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือทําให้ได้พืชผักที่มีคุณภาพ ไม่มีสารพิษตกค้าง เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 
 2. เพ่ือช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกผักมีสุขภาพอนามัยดีขึ้นเนื่องจากไม่มีการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันและ

กําจัดศัตรูพืช ทําให้เกษตรกรปลอดภัยจากสารพิษเหล่านี้ด้วย 
 3. เพ่ือลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช 
 4. เพ่ือลดปริมาณการนําเข้าสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช 
 5. เพ่ือช่วยให้เกษตรกรจะมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากผลผลิตที่ได้มีคุณภาพทําให้สามารถขาย

ผลผลิต 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพ้ืนที่ตําบลมาโมง 

 5. พื้นที่ดําเนินการ 
  พ้ืนที่ตําบลมาโมง 
 6. วิธีดําเนินงาน 

 1. คัดเลือกเกษตรกร ทั้งนี้เกษตรกรต้องมีความสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการ 
 2. รวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ  
 3. อบรมเกษตรกรให้ใช้เทคโนโลยีการผลิตพืชผักที่ถูกต้องและเหมาะสม(GAP) โดยมีหลักสูตรดังนี้ 

- วิธีการผลิตผักที่ปลอดภัยจากสารพิษที่ถูกต้องและเหมาะสม (การคัดเลือกพ้ืนที่,การจัดการพันธุ์,
การจัดการดินและปุ๋ย)   

- การป้องกันกําจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน     
- การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว    
- การตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในพืชผักและฝึกปฏิบัติ   
- การวางแผนการผลิตและการตลาดโดยที่การอบรมไม่จําเป็นต้องจัดภายใน  1 ครั้ง อาจจะจัดตาม

ระยะเวลาการปฏิบัติของเกษตรกร 
4. สนับสนุนวัสดุที่จําเป็นสําหรับการวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผลผลิตพืชผักแบบรวดเร็วแก่กลุ่ม

เกษตรกร   
 5. จัดทําแปลงส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ จํานวน 20 ไร่/กลุ่ม  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) เพ่ิมเติม พ.ศ.2565 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
     จํานวน 10,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. พืชผักที่มีคุณภาพ ไม่มีสารพิษตกค้าง เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 
 2. เกษตรกรผู้ปลูกผักมีสุขภาพอนามัยดีขึ้นเนื่องจากไม่มีการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช 

ทํา ให้เกษตรกรปลอดภัยจากสารพิษเหล่านี้ด้วย 
 3. ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช 
 4. ลดปริมาณการนํา เข้าสารเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชได้ 
 5. ช่วยให้เกษตรกรจะมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากผลผลิตที่ได้มีคุณภาพทําให้สามารถขายผลผลิต 
 6. ผู้จัดทําโครงการฯ และเกษตรกรได้รับความรู้ในด้านการปลูกผักปลอดสารพิษมากยิ่งขึ้น 

โครงการ/กิจกรรมที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์     
ในพ้ืนที่ตําบลมาโมง  ประจําปี 2562 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
 เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate  

Change)  ที่ทําให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มี
ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกใน
ประเทศที่ไม่ เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทําลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่ว
โลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่ สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
โดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็น
การสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิ ของพ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศา
เซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง จึงได้จัดทําโครงการ “ปลูกต้นไม้
เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ตําบลมาโมง ประจําปี 2562” เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified  City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะ ในวโรกาสมหา
มงคลดังกล่าว ดังนั้น ทางสํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง จึงได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่างเปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงเพ่ือให้เกิดความร่มรื่นแก่
ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  
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3. วัตถุประสงค์  
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็น

สาธารณะร่วมกัน  
  3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพ่ิมพ้ืนที่สี

เขียวในตําบล  
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพ่ิม

มูลค่าทรัพยากรที่มีและลดภาวะโลกร้อน  
  3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม(Beautified  City) สร้างความร่มรื่นและ

คลายร้อนแก่ประชาชน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จํานวน 250 ต้น  
5. พื้นที่ดําเนินการ  
  พ้ืนที่สาธารณะในเขตตําบลมาโมง  อําเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  
6. วิธีดําเนินงาน  
  6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่ มพลังมวลชน          

และประชาชนในท้องถิน่เข้าร่วมกิจกรรม  
  6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้จัดเตรียม

สถานที่เพ่ือปลูกต้นไม้  
  6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ  
  6.4 ดําเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน 

และประชาชนในท้องถิ่น  
  6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) เพ่ิมเติม พ.ศ.2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  
  จํานวน  30,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ทําให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  10.2 ทําให้เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน 
  10.3 ทําให้ประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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  10.4 ทําให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความร่ม
รื่นในชุมชน 

 1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแกเ่ดก็และเยาวชน 

  1.3.1 สรา้งจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสตัย์สุจริต 

โครงการ/กิจกรรมที่ 1 

1. ช่ือโครงการ : จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนในตําบล 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

 ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้น
กว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ยังส่งผลถึงเด็ก เยาวชน 
และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้    ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่งทําให้
ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนและประชาชนในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหา  ต้องขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆ ของ
สังคมตามมา เช่น สําหรับเด็กและเยาวชน  ได้แก่  ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติด    ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  ปัญหาการติดเกมส์  สําหรับประชาชนทั่วไป  ได้แก่ปัญหาการทํางานที่ไม่มี
ความสุข  ปัญหาความสามัคคีในองค์กร  เป็นต้น 

องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง ได้เห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าว  และได้ดําเนินการส่งเสริมและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย   ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  ได้เล็งเห็นว่าวิธีการ
จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น จะต้องอาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกปฏิบัติ
ธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน  จะช่วยทําให้มีจิตใจพ้ืนฐานที่โอบอ้อมอารี  มีเมตตากรุณา และมีคุณธรรม ซึ่งจะทําให้
พ้ืนฐานทางจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรม และจริยธรรม  ย่อมส่งผลให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีและสามารถแก้ปัญหา
สังคมได้และทําให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงจึงให้การฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน โดยคาดหวังให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรมนําความรู้ อยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข 
       องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง จึงเห็นสมควรที่จะดําเนินโครงการดังกล่าวต่อเนื่องให้ครอบคลุมเด็ก และ
เยาวชนทุกคนในสังคม ประกอบกับนโยบายของรัฐ ที่ต้องการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีความรักสามัคคี มีคุณธรรม
จริยธรรม ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งในโครงการได้สอดแทรกเรื่องดังกล่าวเข้าในหลักสูตร
โดยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กและเยาวชน  เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพและเป็น
พลังของแผ่นดินที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ และกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  จึงขอเสนอโครงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็กและเยาวชนในตําบล 

 
 



21 
 

 
 

3. วัตถุประสงค์  
   1. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค ์                                     
       2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
        3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการ  พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีทัศนคติที่ดีต่อการ
ทํางาน  เกิดทักษะในการทํางานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทํางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
       4. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กและเยาวชน  ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ด้านปริมาณ  
      กลุ่มเด็กและเยาวชน  ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา  ระดับ
อาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และระบบการศึกษาตามอัธยาศัย ในพ้ืนที่ตําบลมาโมงที่มีความสนใจและต้องการส่ง 
เสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน      
ด้านคุณภาพ    
      กลุ่มเด็กและเยาวชน ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับ
อาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และระบบการศึกษาตามอัธยาศัย มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถแก้ปัญหาชีวิตโดย 
นําความรู้ที่ไดรับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดทักษะในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข 

5. พื้นที่ดําเนินการ  
  พ้ืนที่ในเขตตําบลมาโมง  อําเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  
6. วิธีดําเนินงาน  
  การติดต่อประสานงานและการประชาสัมพันธ์ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) เพ่ิมเติม พ.ศ.2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  
  จํานวน 50,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  กองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   

        1. ทําให้เด็กและเยาวชนของชาติตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรม  สามารถนําไปประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณธรรมจริยธรรมและ
มีประสิทธิภาพอันเป็นปัจจัยในการพัฒนาประเทศให้เกิดประสิทธิผลต่อไป 
       2. ทําให้ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และพนักงานของหน่วยงานเอกชน มีทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน 
เกิดทักษะในการทํางานอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพในการทํางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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โครงการ/กิจกรรมที่ 2 

1. ช่ือโครงการ : จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

 เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สําคัญยิ่งต่อประเทศชาติ  เป็นพลังสําคัญในการพัฒนาชาติ  บ้านเมือง              
ให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงจะเป็นผู้สืบทอดความเป็นชาติในอนาคต  การอบรมเลี้ยงดูเด็กที่ดีย่อมจะทําให้เด็กได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและสมควรไดรับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้อยู่เสมอเพ่ือให้เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  ให้มีความพร้อมด้านอารมณ์  สังคมสติปัญญา เพราะเด็ก
จะเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาชาติต่อไปในอนาคต  การจัดกิจกรรมวันเด็กจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสร้างสรรค์
เด็กให้มีความรู้  ความสามารถและพัฒนาด้านต่างๆ ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ 

1. กิจกรรมประกวดวาดภาพและระบายสี 
2. กิจกรรมเล่นเกมส์เป่าลูกโป่ง,เหยียบลูกโป่ง 
3. กิจกรรมประกวดการปั้นดินน้ํามัน 
4. กิจกรรมทายปัญหา 
5. กิจกรรมการแสดงบนเวที )น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ) 
6. กิจกรรมการเก็บขยะ แยกขยะแต่ละประเภท 
7. กิจกรรมแสดงนิทรรศการ )น้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ) 
8. กิจกรรมการจับรางวัลจากผู้ให้ความอนุเคราะห์ 

 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม )ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 
2552  มาตรา 67 )6) องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง ได้เล็งเห็นความสําคัญของเด็กจึงได้จัดทําโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2561 
ขึ้นเพ่ือให้เด็กในพ้ืนที่ตําบลมาโมงได้เข้าร่วมกิจกรรม สร้างเสริมให้เด็กรู้รักสามัคคีท่ีได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และ
เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เด็กมีร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดีและมีการพัฒนาสติปัญญารวมถึงให้เด็กได้รําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9  ทั้งตระหนักถึงอนาคตของตนเองและประเทศชาติโดยการปฏิบัติตน
ตามท่ีกล่าวมาแล้วนั้น ก็จะได้ชื่อว่า “เด็กด”ี และประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรืองต่อไป  

3. วัตถุประสงค์  
        3.1  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่า  บทบาทและความสําคัญของตนเอง                
        3.2  เพ่ือจัดกิจกรรมให้เด็กยึดมั่นในสถาบันชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์อันมีองค์พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้เด็กได้รับความรู้ ความเข้าใจในสถาบันพระมหากษัตริย์  

 3.3  เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ตําบลมาโมงได้ตระหนักถึงความสําคัญของเด็กในการคุ้มครองเลี้ยงดู
อบรมสั่งสอน และสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กเป็นพิเศษ 

 3.4  เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นส่งเสริมทั้งภาครัฐและเอกชนให้ช่วยกันระดม
สรรพกําลังในการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพดีข้ึนทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  ปัญญา และสังคม   
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
           4.1 เชิงปริมาณ 

      เด็กภายในเขตพ้ืนที่ตําบลมาโมงเข้าร่วมกิจกรรม จํานวน  700  คน 
                  4.2 เชิงคุณภาพ 
                  เด็กในเขตพ้ืนที่ตําบลมาโมง   ได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้น
ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  ปัญญา และสังคม      

5. พื้นที่ดําเนินการ  
  ณ  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง   ตําบลมาโมง   อําเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส 
6. วิธีดําเนินงาน  

   6.1 ประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง สมาชิกสภาตําบล ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือชี้แจงการดําเนินการจัดกิจกรรม    
  6.2 ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน/สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่  เพ่ือร่วมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
  6.3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  6.4 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและผู้ประสานงานที่เกี่ยวข้อง 
  6.5 ดําเนินงานตามโครงการ สรุปผล ประเมินผลรายงานให้หน่วยงานที่ข้องทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) เพ่ิมเติม พ.ศ.2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  
  จํานวน  100,000  บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  กองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  

 10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
              10.1 เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่า  บทบาทและความสําคัญของตนเอง 
        10.2 เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์อันมีองค์พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขและส่งเสริมให้เด็กได้รับความรู้และความเข้าใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ 

  10.3 ได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นส่งเสริมทั้งภาครัฐและเอกชนให้ช่วยกันระดมสรรพกําลัง
ในการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพดีขึ้นทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  ปัญญา และสังคม  
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
  2.1 แสดงเจตจาํนงทางการเมืองในการต่อตา้นการทจุริตของผู้บริหาร 

โครงการ/กิจกรรมที่ 1 

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 2. หลักการและเหตุผล  
   คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 
3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจาก
ฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้
นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงาน
ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CorruptionPerception Index : CPI)  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ 
กระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริม
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็น
อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ ของประชาชนในท้ องถิ่น 
และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่จําเป็นตามกรอบ
กฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  
 ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหา ที่ได้สร้างความขมข่ืน
ใจให้แก่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของ
คนทํางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ขึ้นกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํานวนมาก 
และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่ คนทํางานในท้องถิ่น อาจต้องถูก
ครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่ โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทํางานในท้องถิ่นจะใช้อํานาจให้
ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่ คนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ     
ที่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต
ของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
 3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการ
จัดทําแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
   4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
   4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ปี 
 5. พื้นที่ดําเนินการ  
   องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  
 6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง  
   6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
   6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 
 7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) เพ่ิมเติม พ.ศ.2565 
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 8. งบประมาณดําเนินการ  
   ไม่ใช้งบประมาณ  
 9. ผู้รับผิดชอบ  
   สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ผลผลิต  
    - มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
   - มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
    - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ปี จํานวน 1 ฉบับ  
  10.2 ผลลัพธ์  
    - การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงมีความโปร่งใสสามารถป้องกันการทุจริต
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  
    - ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
    2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่อง
การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
โครงการ/กิจกรรมที่ 1 
 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
และหัวหน้าส่วนราชการ 
 2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่ มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ ตามกฎหมายอ่ืนที่ กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ ต้องทําอีก
มากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่
กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับสํานัก กองและฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ
ของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
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 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที ่6) พ.ศ.2552 ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของ
ประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ประชาชนได้รับการ
อํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลขึ้น 
 3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  
   3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
   3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
   3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  
 5. พื้นที่ดําเนินการ  
   สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ  
   6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ  
   6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
   6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก
เดือน  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) เพ่ิมเติม พ.ศ.2565 
 8. งบประมาณดําเนินการ  
   ไม่ใช้งบประมาณ  
 9. ผู้รับผิดชอบ  
   สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  
 10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ผลผลิต  
     มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
  10.2 ผลลัพธ์  
     - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
     - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรมที่ 2 

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”  
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนา
ผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง ได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลําดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจ
ของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล จังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วน
ตําบล  ได้กําหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วน
ตําบล  ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
 3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้  
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   พนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  
 5. พื้นที่ดําเนินการ  
   สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
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6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงโดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงเป็นประธานกรรมการและหัวหน้า
ส่วนราชการเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่
เป็นเลขานุการ  
   6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบล โดยประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง
ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ  
   6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบล
องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดย
เจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ  
   6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตําบลมา
โมง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
   6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตําบล  
 7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม 
 8. งบประมาณดําเนินการ  
   ไม่ใช้งบประมาณ  
 9. ผู้รับผิดชอบ  
   สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
   2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

โครงการ/กิจกรรมที่ 1 
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 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี”  
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีและดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมี
ความจําเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  
 3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง  
  3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  
 5. พื้นที่ดําเนินการ  
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 6. วิธีดําเนินการ  
   จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้  
 7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562  
 8. งบประมาณดําเนินการ  
   ไม่ใช้งบประมาณ  
 9. ผู้รับผิดชอบ  
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  
 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
   10.2  ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน  
   10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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โครงการ/กิจกรรมที่ 2 

 1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและ
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
 3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  
   3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  
   3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
   3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
   3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
   3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   4.1 ผู้อํานวยการกองคลัง  
   4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
 5. พื้นที่ดําเนินการ  
   องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  
 6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง  
  6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของจํานวน
งบประมาณ  
   6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
   6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
   6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  
   6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  
   6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  
 7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  
 8. งบประมาณดําเนินการ  
   ไม่ใช้งบประมาณ  
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 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  
 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ  
   10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
   10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 

โครงการ/กิจกรรมที่ 3 

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”  
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  เพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2558  
 3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
   3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
   3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
 5. พื้นที่ดําเนินการ  
   องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
งานในการจัดหาพัสดุ  
   6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึง
ความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 7. ระยะเวลาดําเนินการ 
   3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) เพ่ิมเติม พ.ศ.2565 
 8. งบประมาณดําเนินการ  
   ไม่ใช้งบประมาณ  
 9. ผู้รับผิดชอบ  
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
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 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
   10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
   10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

โครงการ/กิจกรรมที่ 4 

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ด้วยประชาชนในพ้ืนที่ เขตองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
กล่าวได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  จึงได้ให้ความสําคัญในการสร้างความเป็นธรรม/
ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ 
โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกําเนิด เชื้อ
ชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความ
เชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กําหนดให้ส่วนราชการจะต้องดําเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็น
ศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต  
สามารถตรวจสอบได้  
   ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง จึงมีการ
นําเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่
ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการให้บริการ 
รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น  
 3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมี
ความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
   3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ   
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
   ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 75  
 5. พื้นที่ดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
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 6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่ เลือกปฏิบัติเป็น
มาตรฐานเดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์    
เป็นต้น  
   6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่  ใช้ใน         
การดําเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน  
   6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้
มีกล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ  
   6.4 จัดให้มีสถานที่สําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ําสําหรับ 
ผู้พิการ  
   6.5 จัดให้มีป้ายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง  
   6.6 มีการนําระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart Box)      
มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement: SLA)  
 7. ระยะเวลาดําเนินการ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 เพ่ิมเติม พ.ศ.2565 
 8. งบประมาณดําเนินการ 
   ไมใ่ช้งบประมาณ  
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
  กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
   กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
   กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
 
 2.3 มาตรการการใช้ดลุยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี  
   2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทําการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการ/กิจกรรมที่ 1 

 1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
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 2. หลักการและเหตุผล  
   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มี
การรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี และได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
  เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ํากว่าปีที่ผ่านมา องค์การ
บริหารส่วนตําบลมาโมงจึงได้จัดทําโครงการ ปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการบริการ 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมายเป็นสําคัญ  
 3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
   3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
   3.3 เพ่ือรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
   3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงให้สั้นลง  
   4.2 ประชาชนในพื้นท่ี ตําบลมาโมง  
   4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป  
   4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
   4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
 5. พื้นที่ดําเนินการ  
      องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง อําเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส  
 6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
   6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา  
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   6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกเทศมนตรีมอบอํานาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลให้ 
ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
  6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ  
   6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การรบริหารส่วนตําบล
และผู้บริหารทราบ  
 7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) เพ่ิมเติม พ.ศ.2565 
 8. งบประมาณดําเนินการ  
   ไม่ใช้งบประมาณ  
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   ทุกกอง/สํานักในองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  
 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่  
   10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
   10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
   10.4 ทําให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 

โครงการ/กิจกรรมที่ 2 

 1. ช่ือโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
 2. หลักการและเหตุผล  
   ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการ
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายอํานาจ
ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน”  และเพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
  โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
แนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวย
ความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
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  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงาน
บริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไข
กระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้ว
เกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําให้เกิดความรวดเร็วใน
การตอบสนองความต้องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
   3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได้  
   3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
  3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการดําเนินงานได้  
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงและผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วน
ตําบลมาโมง 
 5. พื้นที่ดําเนินการ  
   สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
   6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
   6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  
   6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน  
       6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  
       6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
       6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
       6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน  
       6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ  
       6.4.6 จัดทําคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
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       6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
   6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  
   6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือนําจุดบกพร่องใน
การจัดทําโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป  
 7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   ตลอดปีงบประมาณ  
 8. งบประมาณดําเนินการ  
   งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562  
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
   10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้  
   10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ  
   10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได ้

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ 
การดําเนินการอื่นใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการ/กิจกรรมที่ 1 

 1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
 2. หลักการและเหตุผล  
   การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น 
ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
   ดังนั้น การดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสั งคมและทันต่อสถานการณ์ที่
การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความ
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สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ ตามที่กฎหมาย
กําหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
 4. เปา้หมาย  
   คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการ  
 5. พื้นที่ดําเนินการ  
   องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  
 6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ  
   6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ  
   6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ  
 7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 8. งบประมาณดําเนินการ  
   ไม่ใช้งบประมาณ  
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   ส่วนราชการทุกส่วน  
 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อํานวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการ/กิจกรรมที่ 2 

 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 2. หลักการและเหตุผล  
   ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมี
กฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่ บัญญัติอํานาจหน้าที่ ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเอาไว้ การที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลจะดําเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทําให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอน
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ต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตําบลจึงได้กําหนดมาตรการ
ให้มีการมอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
 3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  
   3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่  
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   มีการมอบอํานาจอย่างน้อยจํานวน 5 เรื่อง  
 5. พื้นที่ดําเนินการ  
   องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลพิจารณา  
   6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหน้าที่ ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบัติราชการแทน  
 7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) เพ่ิมเติม พ.ศ.2565 
 8. งบประมาณดําเนินการ  
   ไม่ใช้งบประมาณ  
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   งานบุคคล สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดําเนินการแล้วเสร็จ  
 2.5 มาตรการจดัการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
   2.5.1 ดาํเนินการให้มีข้อตกลงระหวา่งบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจรติ มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองทีด่ี 

โครงการ/กิจกรรมที่ 1 

 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
 2. หลักการและเหตุผล  
   จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีใน
การประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
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ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล 
หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต 
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้
กลายเป็นสิ่งที่ ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและ
การมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ถึงแม้จะเป็นสิ่ งที่ยากต่อการ
ดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน 
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  ที่
กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานให้สูงขึ้น  
 3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  
   3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
   3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
 5. พื้นที่ดําเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น
ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  
   6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
8. งบประมาณดําเนินการ  
   ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

โครงการ/กิจกรรมที่ 2 

 1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  
 2. หลักการและเหตุผล  
  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง เนื่องจากเห็น
ความสําคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสําคัญช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลมา
โมง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ผิดพลาดและลด
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, 
อําเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง ยังให้ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในทําหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในทุกส่วนราชการ  
  การให้ความร่วมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําปี 
ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อ
ทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ 
สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จ
สิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548  
   ในกรณีที่ มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและดําเนินการทางวินัย ฝ่าย
นิติการและดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ  
   นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงเพ่ือความ
โปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด  
 3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
   3.2 เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
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 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ทุกสํานัก/กอง/ฝ่าย จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร  
 5. พื้นที่ดําเนินการ  
   ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 6. วิธีดําเนินการ  
   - ทุกสํานัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
   - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด  
 7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) เพ่ิมเติม พ.ศ.2565 
 8. งบประมาณดําเนินการ  
   ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ  
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต  
   10.2 องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

โครงการ/กิจกรรมที่ 3 

 1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”  
 2. หลักการและเหตุผล  
  กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหน้าที่ที่
กําหนดไว้ในกฎหมาย  
  กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้ อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้ง
สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สําคัญ  
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   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ”  
ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
 3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ  
 5. พื้นที่ดําเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 6. วิธีดําเนินการ  
  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ  
     - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
      - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด  
      - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  
 7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 8. งบประมาณดําเนินการ  
   ไม่ใช้งบประมาณ 
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
   2.5.2 ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 

โครงการ/กิจกรรมที่ 1 

 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  
 2. หลักการและเหตุผล  
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   ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํา
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง  
   ฉะนั้น เพ่ือให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจํา
องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงรวมถึงจัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงขึ้น 
เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้
เป็นแนวทางเดียวกัน  
 3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
   3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน  
 5. พื้นที่ดําเนินการ  
   องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
   6.2 จัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
   6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้ องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน        
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม  
   6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลมาโมงให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภาย    
ในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ  
 7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 8. งบประมาณดําเนินการ  
   ไม่ใช้งบประมาณ  
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
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 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลมาโมงตามคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงโดยปฏิบัติตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  
    3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

โครงการ/กิจกรรมที่ 1 

 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน”  
 2. หลักการและเหตุผล  
   ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่ กฎหมายกําหนดไว้ ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทําการของ
หน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐ  
   ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่ กฎหมายกําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง
จึงได้ให้มีสถานที่ สําหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่า วสารองค์การ
บริหารส่วนตําบลมาโมงให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
  โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ สํานักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความ
คิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  
 3. วัตถุประสงค์ 
   3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
   3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลมาโมง 
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  จํานวน 1 แห่ง  
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 5. พื้นที่ดําเนินการ  
   ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง (ภายในศูนย์บริการร่วม องค์การบริหาร
ส่วนตําบลมาโมง  
 6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
   6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
   6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูล
ครบตามรายการที่กําหนด  
   6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
  6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  
 7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 8. งบประมาณดําเนินการ  
   ไม่ใช้งบประมาณ 
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

โครงการ/กิจกรรมที่ 2 

 1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”  
 2. หลักการและเหตุผล  
   คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทํางานที่ 
จําเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้ เกิดความโปร่งใสในการ
ทํางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับ
สิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าใน
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ระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของ
รัฐเป็นสิ่งจําเป็น เพ่ือทีป่ระชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น  
  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงให้ประชาชนรับรู้ อย่างถูกต้อง 
รวดเร็วจากการทํางานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลมาโมง 
   ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงมีความโปร่งใสในการทํางานมากยิ่งขึ้น จึง
ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นําความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชน
ได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิด
ความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับภาค
ประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น  
 3. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสใน
การทํางานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540  
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ผู้เข้าร่วมอบรม    จํานวน 90 คน  
   (ตัวแทนสํานัก/กอง จํานวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จํานวน 80 คน) 
   ผลการเรียนรู้เฉลี่ย    ร้อยละ 80  
   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ  ร้อยละ 80  
 5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
   องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 6. วิธีดําเนินการ  
   ขั้นตอนที่ 1 สํารวจความต้องการอบรม  
   ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร  
   ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินกิจกรรม  
   ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้  
   ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล  
 7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 8. งบประมาณดําเนินการ  
   10,000 บาท  
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
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 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม  
   ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย  
   ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
   3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ 
ตรวจสอบได้ 

โครงการ/กิจกรรมที่ 1 

 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย”  
 2. หลักการและเหตุผล  
   ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจ
หน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ  
   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง จึงได้จัดทํามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย”  ขึ้นเพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจ
หลักขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
 3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย  
   3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
   3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภท
ขึ้นไป  
 5. พื้นที่ดําเนินการ  
   พื้นที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 6. วิธีดําเนินการ  
   จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่  
   -  แผนพัฒนาท้องถิ่น  
   -  งบประมาณรายจ่ายประจําปี  
   -  แผนการดําเนินงาน  
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   -  แผนอัตรากําลัง  
   -  แผนการจัดหาพัสดุ  
   -  ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
   -  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
   -  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
   -  งบแสดงฐานะทางการเงิน  
   -  รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
   -  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี  
   -  รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
   -  ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  
 7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 8. งบประมาณดําเนินการ  
   ไม่ใช้งบประมาณ  
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   จํานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 

โครงการ/กิจกรรมที่ 2 

 1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาล 
และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  
 2. หลักการและเหตุผล  
   การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามี ส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมี
ความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน  
 3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน
ของภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความ
เข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบใน
ภาครัฐ  
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 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  
 5. พื้นที่ดําเนินการ  
   องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 6. วิธีดําเนินการ  
   เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชําระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงิน
การคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงและปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
ขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) เพ่ิมเติม พ.ศ.2565 
 8. งบประมาณดําเนินการ  
   ไม่ใช้งบประมาณ  
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรมที่ 3 

 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบล
มาโมง”  
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  
   ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจ
หน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ  
   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงจึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ ข้อมูลที่
สําคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media)  
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลมาโมงได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น  
 3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
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   3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
   3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง  
 5. พื้นที่ดําเนินการ  
   พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 6. วิธีดําเนินการ  
   จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  
  -  บอร์ดหน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
  -  บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน  
  -  ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที่  
  -  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจําและให้ประชาชน
สืบค้นได้เอง    
  -  ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
  -  รายการทาง Youtube ออนไลน์  
 7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 8. งบประมาณดําเนินการ  
   ไม่ใช้งบประมาณ 
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 
 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรยีน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
   3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดาํเนินกิจการตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

โครงการ/กิจกรรมที่ 1 

 1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน  
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 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามที่ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการ
จัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงได้ดําเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน 
ประจําปีงบประมาณ 2562 เพ่ือนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงประจําปี พ.ศ. 
2562 – 2564 รวมถึงการนําเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลในปีถัดไปกอง
สวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงจึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจําปี 
พ.ศ. 2562 ขึ้น  
 3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นําชุมชน  
   3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล  
   3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  
   3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
   3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน/หมู่บ้าน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 10 หมู่บ้าน ในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงสําหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 5. พื้นที่ดําเนินการ  
   องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
   6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  
   6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ  
   6.5 ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลข้อมูล  
   6.6 จัดประชุมผู้นําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด  



54 
 

 
 

   6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน  
   6.8 จัดทําแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
 7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน จํานวน 10 หมู่บ้านระหว่าง
เดือนมีนาคม – เมษายน 2562  
 8. งบประมาณดําเนินการ  
   จํานวน 10,000 บาท  
 9. ผู้รับผิดชอบ  
   กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   1. มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น  
   2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  
   3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
   4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน  
   5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
   6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
   3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ไดโ้ดยสะดวก 

โครงการ/กิจกรรมที่ 1 

 1. ชื่อโครงการ : โครงการอบต.เคลื่อนที่พบปะประชาชน  
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่ อยู่ในอํานาจหน้าที่ ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิ ภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ  
   ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิง
รุก จึงได้จัดทําโครงการอบต.เคลื่อนที่พบปะประชาชน เพ่ือสํารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่า
ต้องการให้อบต.ดําเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ อาจดําเนินการ
ด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจําเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดใน
อัตราถูกที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุดร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  
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 3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลมาโมง ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน  
   3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
   3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงกับ
ประชาชนในพื้นท่ี  
 4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์  
   นําบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของอบต. ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ใน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 5. พื้นที่ดําเนินการ  
   กําหนดให้ออกอบต.เคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลมาโมง โดยแบ่งเป็นแต่ละหมู่บ้าน  
 6. วิธีดําเนินการ  
   1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
   2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย  
   3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่ จะนําไปให้บริการแก่
ประชาชนในเขตอบต.ทั้งหมด  
   4. กําหนดสถานที่  วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมใน           
การประชาคมทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน  
   6. วิธีดําเนินการ  
     1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
     2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
     3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนําไป
ให้บริการแก่ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้าน  
     4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (ร่วมกับกองสวัสดิการสังคมใน
การประชาคมทําแผนพัฒนาท้องถิ่น)  
     5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน  
     6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที ่
   7. นํากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน  
     8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
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 7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   กําหนดออกให้เทศบาลเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ในเดือน
มีนาคม – เมษายน 2562 
 8. งบประมาณดําเนินการ  
  จํานวน  20,000 บาท  
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตอบต. ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่
สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง อย่างทั่วถึง  
   10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตอบต. มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ของอบต.
ร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการดําเนินงานของอบต. และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
 
   3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบ
ถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

โครงการ/กิจกรรมที่ 1 

 1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ  
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุกครั้งจะต้อง มีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้ง
ผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน  
 3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
   3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ  
   3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ  
 4. เป้าหมายการดําเนินการ  
   ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  
 5. พื้นที่ดําเนินการ  
   องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  
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 6. วิธีการดําเนินการ  
   ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ  
 7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   ปีงบประมาณ 2562 – 2564 เพ่ิมเติม พ.ศ.2565 
 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  
 9. งบประมาณดําเนินการ  
   ไม่ใช้งบประมาณ  
 10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย  
   10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  
   3.3.1 ดาํเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทาํงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรมที่ 1 

 1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2559 หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 22 (1) (2) กําหนดให้มี องค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ  
   ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนตําบล มีองค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง โดยสํานักงานปลัด จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง ขึ้น  
 3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง และแผนพัฒนาสี่ปีองค์การ
บริหารส่วนตําบลมาโมง ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมตําบลมาโมง และคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง กําหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง จํานวน 8 คน  
 



58 
 

 
 

 5. พื้นที่ดําเนินการ  
   องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตําบล  
 7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง บางตําแหน่งใน
ปัจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ กําหนด ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  องค์การบริหาร
ส่วนตําบลมาโมงจึงต้องดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหน่งดังกล่าวมาดํารงตําแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ภายใน 17 
กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่กําหนด  
 8. งบประมาณดําเนินการ  
   ไม่ใช้งบประมาณ  
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลมาโมง เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
และร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
มาโมง ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต 
และให้ความสําคัญในการต่อต้านการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรมที่ 2 

 1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบล ประจําปี  
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอํานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้าง
ใหม่และมีจํานวนหลายฉบับด้วยกัน ทําให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอํานาจ องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง จึงได้จัดทําโครงการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบลประจําปี 2562 ขึ้นเพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง  
 3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้
เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟัง
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ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อีกทาง
หนึ่งด้วย  
 4. เป้าหมาย  
   ผู้นําองค์กรประชาชน เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ ใหญ่ บ้าน สารวัตรกํานัน ผู้นําชุมชนแพทย์
ประจําตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป จํานวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน  
 5. วิธีดําเนินการ  
   5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่  
   5.2 แต่งตั้งคณะทํางาน  
   5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกําหนดตารางการฝึกอบรม  
   5.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
   5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด  
 6. ระยะเวลาการดําเนินการ  
   3 ปี (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) เพ่ิมเติม พ.ศ.2565 
 7. งบประมาณ  
   จํานวน 20,000 บาท  
 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการกระจายอํานาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 
   3.3.2 ดาํเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

โครงการ/กิจกรรมที่ 1 

 1. ช่ือโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง ได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ ภาคประชาชน (ประชาคม) 
ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตําบลมาโมงอย่างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 



60 
 

 
 

กําหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่ วนร่วมอย่างแข็งขัน      
กับมาตรการการป้องกันการทุจริต ในองค์การบริหารส่วนตําบลนั่นคือได้ทําหน้าที่อย่างถูกต้อง  
 4. เป้าหมาย  
   ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน  
 5. วิธีการดําเนินการ  
   5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบล
มาโมงอย่างแข็งขัน สําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้
ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงในหลายๆ ส่วน เช่น 
ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วม เป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็น
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ  
   5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่ าด้วยการพัสดุ        
เพ่ือเรียนรู้ทําความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
 6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
   ดําเนินการทุกปีงบประมาณ  
 7. งบประมาณดําเนินการ  
   ไม่ใช้งบประมาณ  
 8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   สํานักปลัดและส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมาโมง 
   9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การดาํเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด  
   4.1.1 มีการจัดทาํและรายงานการจดัทําระบบควบคมุภายในให้ผู้กํากับดูแล 

โครงการ/กิจกรรมที่ 1 

 1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปีงบประมาณ 2562  
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
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   การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมาโมงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสําคัญที่แทรกอยู่ใน
การปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทําอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด โดย
ผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการดําเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซ่ึงเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ ชัดเจน 
ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องจะทําให้ การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ  
 3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544  
   3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้าน
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  
   3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด  
   3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม  
   3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม  
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงทุกส่วนราชการ พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 5. พื้นที่ดําเนินการ  
   ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 6. วิธีการดําเนินการ  
   6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
   6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  
   6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงินการพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง 
และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากร
ทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  
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   6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ทางราชการ
กําหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย  
   6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
 7. ระยะเวลาการดําเนินการ  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 8. งบประมาณดําเนินการ  
   ไม่ใช้งบประมาณ  
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น  
   10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง  
   10.3 การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด  
   10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชําระลดน้อยลง 

โครงการ/กิจกรรมที่ 2 

 1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน      
พ.ศ. 2544 กําหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้กํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  
   ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
จึงได้มีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด เป็นประจําทุกปี  
 3. วัตถุประสงค์  
   1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
   2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด  
   3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ตามกําหนด  
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 5. พื้นที่ดําเนินการ  
   ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
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 6. วิธีดําเนินการ  
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
   3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
   4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
   5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม      
เพ่ือจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้
ผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 7. ระยะเวลาการดําเนินการ  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 8. งบประมาณดําเนินการ  
   ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ  
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
   2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
   3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 
   4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน
ให้ผู้กํากับดูแล 

โครงการ/กิจกรรมที่ 1 

 1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ย งของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ใน
อดีตที่ ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็น
เรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วน
ใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ ทางราชการ
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กําหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถ
สะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุม
ที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจ
เป็นช่องทางรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิด
จากการกําหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้
บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ กําหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม
ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ  
  องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้ องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการ
ควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กําหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงขึ้น  
 3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น  
   3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ 
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง  
   3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
 4. เป้าหมาย  
   เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ 
ยอมรับได้ ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
 5. วิธีดําเนินการ  
   5.1 แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
  5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
   5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล  
   5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
และผู้บริหารทราบ  
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 6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ  
   องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) เพ่ิมเติม พ.ศ.2565 
 7. หน่วยงานรับผิดชอบ  
   ทุกกอง/สํานักปลัด ขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 8. งบประมาณดําเนินการ  
   ไม่ใช้งบประมาณ  
 9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
   1. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
   3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจ  
   4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้  
   5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  
 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา  
   10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข  
   10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
   10.4 มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน  
   10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ 2 

 1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน      
พ.ศ. 2544 กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม 
หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของหน่ วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
ประสิทธิผลและประสิทธิ ภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน
หรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  



66 
 

 
 

   การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนําความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่ อาจเกิดขึ้น และให้
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
 3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดําเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ  
   3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแล
ภายในเวลาที่กําหนด  
   3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล  
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 5. พื้นที่ดําเนินการ  
   สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปดําเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี  
   6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)  
   6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงรายงานผลการดําเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
   6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ 
หรือจะต้องดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป  
   6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  
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 7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) เพ่ิมเติม พ.ศ.2565 
 8. งบประมาณดําเนินการ  
   ไม่ใช้งบประมาณ  
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง  
   10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
   10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้
กํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด 
 

โครงการ/กิจกรรมที่ 3 

 1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย  
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะกําหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ ปฏิบัติงานใน
องค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
   องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง จึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่อง
การบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้  
 3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม  
   3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน ย้าย  
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   พนักงานส่วนตําบล ครผูู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง ที่มีการดําเนินการด้านการบริหารงานบุคคล  
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 5. พื้นที่ดําเนินการ  
   องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  
 6. วิธีการดําเนินการ  
  ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย  
   - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบกํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
   - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน 
รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  
   - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
   - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
   - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการ
แต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง  
   - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน  
   - ในการออกคําสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงจะออกคําสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ 
ก่อนวันที่ องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง รบัมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล ก.อบต.จังหวัด) การเลื่อนระดับ/
เลื่อนตําแหน่ง  
   - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใน
การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง ได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  
   - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตําแหน่ง  
   - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลมาโมง 
   - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง  
   - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตําแหน่งเพื่อความโปร่งใส  
   - มีการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอย่างชัดเจน 
   - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดําเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้  
   - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน  
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   - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง จะออกคําสั่ง
แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง มติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด (ก.อบต.
จังหวัด) การเลื่อนข้ันเงินเดือน  
   - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงได้ดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  
   - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ  
   - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่ อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม  
   - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่ นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น 
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น  
   - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้ง
ผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม  
   - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง ออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน  
 7. ระยะเวลาการดําเนินการ  
   3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564) เพ่ิมเติม พ.ศ.2565 
 8. งบประมาณดําเนินการ  
   ไม่ใช้งบประมาณ  
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ตัวช้ีวัด  
   กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ  
  ผลลัพธ์  
   ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน 
ย้าย ขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
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 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม 
ช่องทางที่สามารถดําเนินการได้  
   4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับ
การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

โครงการ/กิจกรรมที่ 1 

 1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย  
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะกําหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ ปฏิบัติงานใน
องค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
   องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง จึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่อง
การบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้  
 3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม  
   3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน ย้าย  
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   พนักงานส่วนตําบล ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้าง ที่มีการดําเนินการด้านการบริหารงานบุคคล  
 5. พื้นที่ดําเนินการ  
   องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  
 6. วิธีการดําเนินการ  
  ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย  
   - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบกํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง ได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
   - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน 
รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  
   - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
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   - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
   - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการ
แต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง  
   - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน  
   - ในการออกคําสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง จะออกคําสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ 
ก่อนวันที่ องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงรับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล(ก.อบต.จังหวัด) การเลื่อนระดับ/
เลื่อนตําแหน่ง  
   - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใน
การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง ได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  
   - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตําแหน่ง  
   - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลมาโมง 
   - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง  
   - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนตําแหน่งเพ่ือความโปร่งใส  
   - มีการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอย่างชัดเจน 
   - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ดําเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้  
   - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน  
   - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง จะออกคําสั่ง
แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง มติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด (ก.อบต.
จังหวัด) การเลื่อนข้ันเงินเดือน  
   - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง ได้ดําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  
   - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ  
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   - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่ อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม  
   - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่ นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น  
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น  
   - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้ง
ผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม  
   - นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง ออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน  
 7. ระยะเวลาการดําเนินการ  
   3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564) เพ่ิมเติม พ.ศ.2565 
 8. งบประมาณดําเนินการ  
   ไม่ใช้งบประมาณ  
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ตัวช้ีวัด  
   กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ  
  ผลลัพธ์  
   ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน 
ย้าย ขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
 
   4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ      
การรับ-จ่ายเงิน การหา  

โครงการ/กิจกรรมที่ 1 

 1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็วถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการ
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เกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากท่ีสุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาด
บริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิด
ความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการทํางานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงิน
จากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน  
 3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
   3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  
   3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
   3.4 ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ทํางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้  
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 5. พื้นที่ดําเนินการ  
   องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง  อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  
 6. วิธีดําเนินการ  
   จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่ แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง ภายในเก้าสิบวันนับแต่วัน
สิ้นปี และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด เพ่ือนําเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน  
 7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   ตลอดปีงบประมาณ 2562 และดําเนินการอย่างต่อเนื่อง  
 8. งบประมาณดําเนินการ  
   ไม่ใช้งบประมาณ  
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
   10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
   10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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   4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของทางราชการ 

โครงการ/กิจกรรมที่ 1 

 1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 
2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง จึงได้ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการ
กําหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่าน
ช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุก
ขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วน
ตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยน
สู่การบริหารราชการที่ เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ  
 3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลมาโมง 
   3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงให้
เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า  
 4. เป้าหมาย  
   ตัวแทนชุมชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 5. พื้นที่ดําเนินการ  
   องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง  
   6.2 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้กําหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง ให้ความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วม
ตรวจสอบเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย  
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   6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง  
 7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) เพ่ิมเติม พ.ศ.2565 
 8. งบประมาณดําเนินการ  
   ไม่ใช้งบประมาณ  
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 10. ผลลัพธ์  
   การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
 
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิน่  
   4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ 

โครงการ/กิจกรรมที่ 1 

 1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข 
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจําไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อ
กฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และทําให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น จึงจําเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย คําสั่ง 
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยง
กับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ  
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   ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืน
ใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต งานนิติการ สํานักปลัดเทศบาล จึงได้จัดทําโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
 3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
   3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  
   3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง มีความรู้ความเข้าใจมิให้
ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
   3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงมีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 
แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงจํานวน 4 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
มาโมง  จํานวน 20  คน รวม 24 คน  
 5. พื้นที่ดําเนินการ  
   สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน  
   6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมาโมงเข้ารับการอบรม  
   6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม  
   6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ  
 7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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 8. งบประมาณดําเนินการ  
    จํานวน  10,000  บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
   10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น
บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  
   10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมงมีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
   10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
  4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้าน 
การทุจริต  
   4.4.1 ส่งเสริมให้มกีารดําเนินการเฝ้าระวังการทุจรติ 

โครงการ/กิจกรรมที่ 1 

 1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จําเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึง
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต  
   3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ประชาชนในพ้ืนที่ตําบลมาโมง 
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 5. พื้นที่ดําเนินการ 
     พ้ืนที่ตําบลมาโมง 
 6. วิธีดําเนินการ  
   6.1 ขออนุมัติจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  
  6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณท่าแพขนานยนต์  
   6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
   6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
   6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
   6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียน  
 7. ระยะเวลาดําเนินการ  
   3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) เพ่ิมเติม พ.ศ.2565 
 8. งบประมาณดําเนินการ  
   จํานวน 10,000  บาท  
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมาโมง 
 10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
   10.2 นําเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 


