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ค าน า 

 

  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึด
หลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบที่ก าหนดและต้องเป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศโดยรวม 
 

  นอกจากนั้นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินก าหนดให้การบริหารราชการซึ่ง
รวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

  เมื่อพิจารณาจากบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาใน
ระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง
และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและด้วยเหตุที่ว่านี้ได้มีส่วนทาให้การบริหารราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงคณะ
ผู้บริหารหรือข้าราชการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางคนมีพฤติกรรมการณ์ส่อไปในทางที่เอ้ือประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษณะที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ฝุาผืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานจริยธรรม 
 

  จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อประชาสัมพันธ์จะพบว่า
ภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจ านวนมากและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา 
 

  ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรโดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานการตรวจสอบการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนส าคัญที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริตหรือการทุจริตมีทิศทาง
ลดน้อยถอยลงย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กรซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯตลอดจนข้าราชการพนักงาน
เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆต าแหน่งจะต้องมีจิตส านึกค่านิยมทัศนคติที่ชื่นชมยอมรับหลักคุณธรรม
ประกอบหลักการใช้กฎหมายระเบียบข้อบังคับฯในการบริหารหรือการปฏิบัติงานกล่าวโดยสรุปหากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้วหน่วยงานองค์กรอ่ืนและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจเกิดความ
ศรัทธาต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลสากออ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกัน
การทุจริตประจ าปีพ.ศ. ๒๕๖๑ขึ้นให้เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลก าหนดเพ่ือปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและ
จิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัดน า
นโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังสร้างภาพลักษณ์หรือการเป็นต้นแบบในด้านการปูองกันการทุจริตจัด
ขยายผลเข้าร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการปูองกันการทุจริตโดยยึดหลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 

   



 

 
สารบัญ 

 เรื่อง           หน้า 
 
1.) ส่วนที่1  
 - บทน า          1 – ๔ 
2.) ส่วนที่ 2  
มิติที่ 1การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ       6 –๕๒ 
มิติที่ 2การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต 
 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ       ๕๓– ๑๐๕ 
มิติที่ 3การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ       1๐๖– 1๓๘ 
มิติที่ 4การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ       ๑๓๙ – ๑๖๒ 
 - ภาคผนวก 
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ส่วนที ่1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑. 
ส่วนที๑่ 
บทน า 

๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริตเพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
  การทุจริตในระดับท้องถิ่นพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่นได้แก่การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้
บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติท า ให้
แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
  ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าแนกเป็น๗ประเภทดังนี้ 
  ๑.) การทุจริตด้านงบประมาณการท าบัญชีการจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลังส่วนใหญ่เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒.) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  ๓.) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  ๔.) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
  ๕.) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  ๖.) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
  ๗.) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจบารมีและอิทธิพลท้องถิ่น 
  สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้
ดังนี้ 
  ๑.) โอกาสแม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริตซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็งกฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุมและอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท า ให้เกิด
การทุจริต 
  ๒.) สิ่งจูงใจเป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยมสังคมทุนนิยมท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวยด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการทุจริตมาก
ยิ่งขึ้น 
  ๓.) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใสการทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาด 



 
 

๒. 
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 
  ๔.) การผูกขาดในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐได้แก่การจัดซื้อ-จัดจ้างเป็นเรื่องของการผูกขาด
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้
ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาดได้แก่การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและ
โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
  ๕.) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริตเพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นท า ให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
  ๖.) การขาดจริยธรรมคุณธรรมในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคนแต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลงและมี
ความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึนมองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 
  ๗.) มีค่านิยมที่ผิดปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดีคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงินคนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูงด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการ
ทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดาเห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อเห็นคนโกงเป็นคนฉลาดย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บัง
หลวงโดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาปและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็นปัญหาล าดับต้นๆ
ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองเนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทยไม่ว่าจะ
เป็นภาคการเมืองภาคราชการโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือ
ต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอซึ่งได้ส่งผลสะเทือน
ต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่งส่งผลให้ภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่ น 
(Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือ
ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่าผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี๒๕๕๕ – 
๒๕๕๘อยู่ที่๓๕ – ๓๘คะแนนจากคะแนนเต็ม๑๐๐โดยในปี๒๕๕๘อยู่อันดับที่๗๖จาก๑๖๘ประเทศทั่วโลกและเป็น
อันดับที่๓ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียและล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทย
ปี๒๕๕๙ลดลง๓คะแนนจากปี๒๕๕๘ได้ล าดับที่๑๐๑จาก๑๖๘ประเทศซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 

 

  แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมาประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกัน
การทุจริตไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  (United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตมาแล้ว๓ฉบับแต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลงสาเหตุที่ท า ให้การทุจริตเป็น



ปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคมซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึด 

๓. 
 

ติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้องยึดติดกับกระแสบริโภคนิยมวัตถุนิยมติดความ
สบายยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจคนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ซึ่งนับได้ว่าเป็น
ปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้วผนวกกับ
ปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกันจึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือ
ความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพขาดความเข้มแข็ง 
 

  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓เริ่มจากปี
พ.ศ. ๒๕๖๐จนถึงปีพ.ศ. ๒๕๖๔ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจน
ประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มี
เปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ๕๐ในปีพ.ศ. ๒๕๖๔ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้นการบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิ
บาลที่สูงขึ้นเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบโดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น๖ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่๑สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่๒ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่๓สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่๔พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่๕ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่๖ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
 

  ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนต าบลสากอจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใสสร้างค่านิยมวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด า เนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริตเพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ต่างๆที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนอันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 

 

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
  ๑.) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  ๒.) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง
ข้าราชการฝุายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 



  ๓.) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี(Good Governance)  
  

๔. 
 

  ๔.) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation)และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๕.) เพ่ือพัฒนาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๔. เป้าหมาย 
  ๑.) ข้าราชการฝุายการเมืองข้าราชการฝุายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรมการขัดกันแห่งผลประโยชน์และ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  ๒.) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ 
  ๓.) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๔.) กลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
  ๕.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
  ๑.) ข้าราชการฝุายการเมืองข้าราชการฝุายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเองอันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์ในการต่อต้านการ
ทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรมจริยธรรมหลักธรรมาภิบาลรวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
  ๒.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good Governance) มีความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  ๓.) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิดร่วมท าร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตส านึกรักท้องถิ่นอันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
  ๔.) สามารถพัฒนาระบบกลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
  ๕.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการ



ปูองกันการทุจริตอันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝูา
ระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

๖. 
ส่วนที๒่ 

มิติที๑่การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
๑.๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการการเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑.๑.๑สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ในท้องถิ่น 
 

(๑) โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
๑. ชื่อโครงการ: โครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้และศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสากอ 
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ถือเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนในหลายด้านและมีภารกิจหลากหลายทั้งภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งและภารกิจที่ได้รับการถ่าย
โอนจากหน่วยงานราชการอ่ืนซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. ๒๕๓๗แก้ไขเพ่ิมเติม
จนถึงปัจจุบันมาตรา๖๖องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
มาตรา๖๗ (๗) องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มาตรา๖๘ (๗) บ ารุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
  ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอสามารถตอบสนองความต้องการและ
ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรทุกฝุายซึ่งมีส่วนส าคัญในการผลักดันการ
พัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างมากองค์การบริหารส่วนต าบลสากอจึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้และศักยภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอนี้ขึ้นเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่นด้วยการพัฒนาบุคลากรเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับท้องถิ่นเพราะบุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญยิ่ง
เนื่องจากสังคมในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเกิดสิ่งใหม่หรือนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอตลอดจนเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งในมิติของท้องถิ่นเองซึ่งกลุ่มเปูาหมายได้แก่พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างจะต้องได้รับการพัฒนาโดยมีการร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาอย่างบูรณาการเป็นการเปิดโลกทัศน์ได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน่วยงานภายนอกได้เพ่ิมพูนความรู้มีส่วนร่วมและได้สร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรและ
ในชุมชนอันส่งผลให้เกิดการพัฒนาในทุกๆด้านอย่างครบถ้วนยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น
ต่อไป 
 

๓. วัตถุประสงค์ 



  ๓.๑เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดวิสัยทัศน์และกระบวนการท างานแก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
สากอในทุกระดับ 
  ๓.๒เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือยกระดับความรู้
ความสามารถของบุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 
  ๓.๓เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือแบบบูรณาการในการพัฒนาชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสา
กอเช่นศึกษาหาความรู้และประสบการณ์จากสถานที่ต่างๆเพ่ือน ามาพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 

๗. 
 

  ๓.๔เพ่ือเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีแลกเปลี่ยนระหว่างพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
  ๓.๕เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืน
ต่อไป 
 

4. เป้าหมาย 
  พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นตาม 
“กระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นไทยตามแนวพระราชด าร”ิ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ (พ้ืนที่เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)  
๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑เขียนโครงการประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 
  ๖.๒เสนอโครงการเพื่อพิจารณาขออนุมัติในการจัดโครงการ 
  ๖.๓ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและก าหนดหัวข้อที่จะบรรยายเพ่ือสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โดยครอบคลุมสาระส าคัญดังนี้ 
   -การปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
   -ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบของตนอย่างเป็นธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตค านึงถึงประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่นและประเทศชาติ 
   -มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ 
   -ความเชื่อมั่นของบุคลากรในหน่วยงานต่องานและบรรยากาศในการท างาน 
  ๖.๔ประชาสัมพันธ์โครงการฯให้กับกลุ่มเปูาหมายได้รับทราบ 
  ๖.๕ด าเนินการตามโครงการ 
  ๖.๖ติดตามและประเมินผลโครงการโดยใช้วิธีแจกแบบสอบถามก่อนเข้ารับการฝึกอบรมและหลังเข้า
รับการฝึกอบรม 
  ๖.๗น าผลการประเมินฯมาวิเคราะห์และสรุปผล 
  ๖.๘รายงานผลการจัดโครงการฯให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสากอทราบต่อไป 
 

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓)  
 



๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
  จ านวนเงิน๕๐,๐๐๐.-บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน)  
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 
 

๘. 
 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคนได้น าความรู้ที่ได้รับน ามาพัฒนาตนเอง
และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑๐.๒เกิดความรักความสามัคคีระหว่างพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
  ๑๐.๓บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนต าสากอสามารถน าความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาใน
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 

๙. 
(๒) โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

๑. ชื่อโครงการ :โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสากอ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลก
ที่มากับกระแสโลกาภิวัฒน์มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆให้เป็นคนดีซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรง
กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ต้องดูแลจัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ
การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อ
วันที่๒๖สิงหาคม๒๕๕๑มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐไว้๕
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่๔การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลสากอจึงเห็นความส าคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดเพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมี
จิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนจึงได้จัดท า โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมแก่ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ให้เป็นไปตามหลัก
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อประชาชน 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑เพ่ือปลูกจิตส านึกให้คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลสากอ มีคุณธรรมจริยธรรมเข้าใจหลักธรรมของศาสนาและน้อมน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต
ส่วนตัวและในการปฏิบัติราชการ 
  ๓.๒เพ่ือให้คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลสากอได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่ง
คุณธรรมและสมานฉันท์ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีสร้างประโยชน์แก่ครอบครัวประชาชนและประเทศชาติสร้าง
จิตส านึกในการท าความดีรู้จักการให้การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
  ๓.๓ เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 



๕. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ (สถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)  
 
 

 
๑๐. 

 

๖. วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแบ่งเป็น๓แนวทางคือ 
  ๖.๑การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโดยบรรยายให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลสากอเพ่ือสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยครอบคลุมสาระส าคัญ
ดังนี้ 
   -การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หรืออ านาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลใกล้ชิด 
  ๖.๒จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ส่งเสริมให้รู้รักสามัคคีเสียสละช่วยเหลือแบ่งปันและเห็น
คุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรมเช่นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม   
  ๖.๓การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ณสถานที่ที่เป็นสาธารณะ มัสยิด วัด ฯลฯ 
 

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
  จ านวน ๕๐,๐๐๐.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
สากอมีคุณธรรมจริยธรรมเข้าใจหลักธรรมของศาสนาและน้อมน ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตและการ
ปฏิบัติงาน 
  ๑๐.๒คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
สากอได้รับการพัฒนาจิตใจพัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและ
สมานฉันท์สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติรู้จักการให้และเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
  ๑๐.๓เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กรมีคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 

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



 
 
 
 
 
 
 

๑๑. 
(๓) โครงการอบรมคุณธรรมส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

๑.ชื่อโครงการ :โครงการอบรมคุณธรรมส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลส าหรับเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสากอ 
๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสมซึ่งจะต้องค านึงถึงการสร้าง
ก าลังคนในการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพทั้งในด้านสมรรถนะการบริหารผลงานและการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอทุกต าแหน่งมีความรู้ในขอบเขตภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตลอดจนความประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมส าหรับต าแหน่ง 
  การพัฒนาบุคลากรในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจึงถือว่าเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นมากในการ
พัฒนาองค์กรทั้งในด้านความรู้ความสามารถคุณธรรมจริยธรรมรวมถึงศิลปะการเป็นผู้น าองค์การบริหารส่วนต าบลสา
กอจึงไดด้ าเนินการโครงการดังกล่าวเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ให้กับพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
ให้มีความรู้ในทุกๆด้านมีความสุขในการปฏิบัติงานเพ่ือสามารถน าความรู้มาพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีใจรัก
งานที่ท าอย่างมีพลังมีความเป็นผู้น าในหัวใจคนมีทัศนคติที่ดีต่องานมีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหารเพ่ือนร่วมงานและต่อ
องค์กรอย่างเต็มที่และมีพฤติกรรมบริการด้วยใจพร้อมทั้งมีความสามัคคีในการท างานร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้ 
“หลักธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกได้ว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่หมายถึงการปกครอง
ที่เป็นธรรมซึ่งเป็นหลักการเพื่อการอยู่ร่วมกันในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุขสามารถประสานประโยชน์และ
คลี่คลายปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืนซึ่งหลักธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบที่ส าคัญ๖
ประการดังนี้ 
  ๑. หลักนิติธรรมคือการตรากฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับและกติกาต่างๆให้ทันสมัยและเป็นธรรม
ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิกโดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็น
ธรรม 
  ๒. หลักคุณธรรมคือการยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงามโดยการรณรงค์เพ่ือสร้างค่านิยมที่ ดี
งามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์การหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติได้แก่ความซื่อสัตย์สุจริตความเสียสละความอดทน
ขยันหมั่นเพียรความมีระเบียบวินัยเป็นต้น 
  ๓. หลักความโปร่งใสคือเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิด



ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันและช่วยให้การท า งานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอด
จากการทุจริตคอรัปชั่น 
  ๔. หลักความมีส่วนร่วมคือประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจส าคัญๆ
ของสังคมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมได้แก่การแจ้งความเห็นการไต่สวนสาธารณะการ
ประชาพิจารณ์การแสดงประชามติหรืออ่ืนๆและขจัดการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชนซึ่งจะช่วยให้
เกิดความสามัคคีและความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

๑๒. 
 

  ๕. หลักความรับผิดชอบผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่งโดย
มุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการเพ่ืออ านวยความสะดวกต่างๆมีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่ตน
รับผิดชอบอยู่และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที 
  ๖. หลักความคุ้มค่าผู้บริหารต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจ ากัดดังนั้นในการบริหารจัดการ
จ าเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัดและความคุ้มค่าซึ่งจ าเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายไปที่ผู้รับบริการหรือประชาชนด้วย 
 

๓.วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนต าบลสากอให้มีการบริหารราชการตามหลักธรร
มาภิบาลท าให้การปฏิบัติงานในองค์กรเกิดความโปร่งใส 
  ๓.๒เพ่ือเสริมสร้างให้พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างมีความรู้ความเข้าใจในหลัก
คุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๓.๓เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างน าความรู้ที่ได้รับ
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
  ๓.๔เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ราชการโดย
ค านึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม 
  ๓.๕เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างได้มีโอกาสเกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดประสบการณ์และปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีจริยธรรม 
 

๔. เป้าหมาย 
  ผู้เข้าร่วมโครงการฯประกอบด้วย 
   - พนักงานส่วนต าบล 
   - ลูกจ้างประจ า 
   - พนักงานจ้าง 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑เขียนโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลส าหรับ
เจ้าหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
  ๖.๒ประชาสัมพันธ์โครงการให้พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอได้รับทราบ 



  ๖.๓ติดต่อวิทยากรและก าหนดหัวข้อที่บรรยายเพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยครอบคลุม
สาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
   -การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
   -การปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมีมาตรฐานโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 
 

๑๓. 
 

   -การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพกระตือรือร้นเต็มใจท างานรวดเร็วเต็มความสามารถโดยมุ่ง
ผลส าเร็จของงาน 
   -การแสดงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่เม่ือหน่วยงานเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติงานที่ผิดพลาด 
  ๖.๔จัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
  ๖.๕ติดตามประเมินผลและรายงานผลการจัดโครงการฯให้ผู้บริหารทราบ 
 

๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 

๘. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  จ านวน ๒๕,๐๐๐.-บาท(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตสากอ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าพนักงานจ้างมีจิตส านึกที่ดีน าหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ใน
การด าเนินชีวิตมีการพัฒนาด้านอารมณ์รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
  ๑๐.๒พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศีลธรรม
จริยธรรมมีการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข 
  ๑๐.๓พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างได้รู้จักการท างานที่เป็นทีมมีทัศนคติที่ดีต่อ
งานรวมทั้งมีความสามัคคีในองค์กรการท างานเกิดความโปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 

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

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

๑๔. 

(๔)กิจกรรมประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต 
 

๑. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ก าหนดนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเมื่อวันศุกร์ที่๑๒กันยายน๒๕๕๗ในนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ
การปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประการหนึ่งคือการเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการ
แต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐวางมาตรการปูองกันการแทรกแซงจากนักการเมืองและส่งเสริมให้มีการน า ระบบ
พิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝุายต่างๆใช้มาตรการทางกฎหมายการปลูกฝังค่านิยม
คุณธรรมจริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการ
บริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุกระดับอย่างเคร่งครัดยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆที่ไม่จ า เป็นสร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริตเช่นระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างการอนุญาตอนุมัติและการขอรับบริการจากภาครัฐซึ่งมี
ขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานานซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชนรวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมาย
เพ่ือให้ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุก
ระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนี้และเห็นว่าจะต้องมีการแปลง
นโยบายข้างต้นของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและเพ่ือให้ด าเนินการดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลสากอจึง
ประกาศเจตจ านงการบริหารงานความสุจริตเพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ยึดถือปฏิบัติ 
 

๓.วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑เพ่ือขับเคลื่อนเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตให้บรรลุตามนโยบายมาตรการและ
แนวทางท่ีก าหนด 
  ๓.๒เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอทุกระดับทุกคนได้ส านึกและยึดถือปฏิบัติ 
  ๓.๓เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและค่านิยมส าหรับผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอยึดถือปฏิบัติควบคู่กับกฎเกณฑ์ระเบียบและข้อบังคับอ่ืนๆ 
 

๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 



  คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าพนักงาน
จ้างทุกคน 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากออ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ก าหนดนโยบายในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอโดยมีประกาศแสดง 
“แสดงเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต” เพ่ือให้ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอทุกระดับทุกคนได้ส านึกตระหนักและยึดถือปฏิบัติ 

๑๕. 
  ๖.๒จัดท าประกาศ “เจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต” สร้างและแสดงถึงความโปร่งใสความ
พร้อมรับผิดความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานความมีวัฒนธรรมในองค์กรความมีคุณธรรมการท า งานใน
หน่วยงานและการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
  ๖.๓น าประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอแจ้งให้
บุคลากรทุกคนรับทราบและบังคับใช้ 
  ๖.๔ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลสา
กอเพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเจตจ านงของหน่วยงานในช่องทางต่างๆได้แก่ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ท าการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ , ลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  (www.rigo.go.th)  
 

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.ผู้รับผิดชอบ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ
ทุกระดับทุกคนได้ส านึกและยึดถือปฏิบัติท าให้การขับเคลื่อนเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตบรรลุตาม
นโยบายมาตรการและแนวทางที่ก าหนด 
 

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

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

๑๖. 

๑.๑.๒สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

(๑) มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 

๑.ชื่อมาตรการ: มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  
 

๒. หลักการและเหตุผล 
  สืบเนื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๖๐มาตรา๗๖วรรคสามก าหนดให้ "รัฐพึง
จัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว" การก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทโดยมีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท าทั้งนี้การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัยและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
๒๕๖๐มีสาระส าคัญประการหนึ่งที่มุ่งแก้ไขปัญหาการผูกขาดอ านาจรัฐและการใช้อ านาจอย่างไม่เป็นธรรมรวมทั้งการ
ด าเนินการทางการเมืองที่ขาดความโปร่งใสไม่มีคุณธรรมจริยธรรมและระบบการตรวจสอบการใช้อ านาจที่ล้มเหลวจึงมี
บทบัญญัติที่มุ่งเน้นการท าให้บ้านเมืองมีความโปร่งใสมีคุณธรรมและจริยธรรมโดยก าหนดในหมวด๖นโยบายแห่งรัฐ
มาตรา๗๖วรรคสามเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมีกลไกและระบบคือให้มีการจัดท า
ประมวลจริยธรรมเพ่ือเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆเพ่ือให้การบังคับใช้มาตรการ
ทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทยพุทธศักราช๒๕๖๐มาตรา๗๖ 
วรรคสามองค์การบริหารส่วนต าบลสากอจึงก าหนดมาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยจัดท าประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติและใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและ
พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลสากอทุกคนให้พึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎบังคับข้ออ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพได้ใช้ประโยชน์จากประมวลจริยธรรมฯ
น ามาเป็นแนวทางปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมเกิดประโยชน์สุขและผลส าเร็จมาสู่หน่วยงานต่อไป 
 

๓. วัตถุประสงค์ 



  ๑. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  ๒. เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ 
  ๓. ท าให้องค์กรอันเป็นที่ยอมรับเพ่ิมความน่าเชื่อถือเกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไปตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
   
 
 
 

๑๗. 
 

  ๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าสากอในทุกระดับโดยฝุาย
บริหารใช้อ านาจในขอบเขตสร้างระบบความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างต่อ
ตนเองต่อองค์กรผู้บังคับบัญชาประชาชนและสังคมตามล าดับ 
  ๕. เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้ง
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑แต่งตั้งคณะท างาน 
  ๖.๒คณะท างานจัดทาประมวลจริยธรรมโดยคณะท างานมีหน้าที่ดังนี้ 
   ๑.) จัดท าประมวลจริยธรรมปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
และมาตรการที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ 
   ๒.) รับฟังความคิดเห็น/ระดมสมองจากพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ประชาชนตลอดจนผู้บริหาร 
   ๓.) เสนอประมวลจริยธรรมฯต่อผู้บริหาร 
   ๔.) ผลักดันประมวลจริยธรรมฯสู่ความส าเร็จ 
  ๖.๓เสนอผู้บริหารพิจารณา 
  ๖.๔ประกาศใช้อย่างจริงจังมีการลงนามประกาศ/แจ้งทุกคนทราบติดประกาศ 
  ๖.๕รายงานและติดตามผลความส าเร็จ 
 

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 



  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ มีเครื่องมือที่ใช้ก ากับความประพฤติของพนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลสากอสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และเป็นสากล 
   
 

๑๘. 
 

  ๑๐.๒องค์การบริหารส่วนต าบลสากอมีหลักการและแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติทั้งในระดับองค์กร
และระดับบุคคลสามารถตรวจสอบการทางานด้านต่างๆได้เป็นอย่างดี 
  ๑๐.๓องค์การบริหารส่วนต าบลสากอเป็นที่ยอมรับเพิ่มความน่าเชื่อถือเกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  ๑๐.๔เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างท าให้
พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างมีระบบความรับผิดชอบต่อตนเองต่อองค์กรผู้บังคับบัญชาประชาชน
และสังคมตามล าดับ 
  ๑๐.๕เกิดความโปร่งใสในการในการปฏิบัติงานการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ไม่เกิดข้ึนในองค์กร 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

๑๙. 

(๒) มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 
 

๑. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆซึ่งด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นให้แก่
คนในท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น
ภายในท้องถิ่นดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลางในการปฏิบัติงานและด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อม
อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบหรือได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายรวมทั้งปัญหาการ
ทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานทั้งในเชิงขนาดและความสลับซับซ้อนของปัญหา
ทุจริตซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช. ได้มีค าสั่งที่๖๙/๒๕๕๗เรื่องมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบโดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐจะต้องก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการ
ตรวจสอบเฝูาระวังเพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับบุคลากร
ด้านการต่อต้านการทุจริตโดยมีวัตถุประสงค์หลักในเรื่องการเสริมสร้างการจัดการองค์ความรู้  (Knowledge 
Management) และการถ่ายทอดให้กับบุคลากรในองค์กรให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑ เพ่ือเป็นการสกัดกั้นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยมิชอบหรือได้
ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้นในองค์กร 
  ๓.๒เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ถูกต้องให้ทราบและเป็นไป
อย่างทั่วถึงเช่นกฎระเบียบกฎหมายขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรการหรือบทลงโทษผู้กระท าผิดเป็นต้น 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 



  พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหง
ปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑แต่งตั้งคณะท างานฯ 
  ๖.๒จัดท าคู่มือการพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสากอเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 
 

๒๐. 
  ๖.๓ผลักดันให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติซึ่งประกาศใช้อย่างจริงจังมีการลงนามประกาศ /แจ้งทุกคน
ทราบปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
  ๖.๔ติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
 

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑เจ้าหน้าที่ในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่และไม่ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ที่มิ
ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
  ๑๐.๒เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ถูกต้องให้ทราบและ
เป็นไปอย่างทั่วถึงเช่นกฎระเบียบกฎหมายขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรการหรือบทลงโทษผู้กระท าผิดเป็นต้น 
 

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

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

๒๑. 

๑.๑.๓สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

(๑.) มาตรการ “จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

๑. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 

  เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ เกิดขึ้นในระบบราชการยุคปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดจาก
ผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมในการด ารงต าแหน่งของเจ้าหน้าที่รัฐหรือที่เรา
เรียกกันว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” จึงถือได้ว่าปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง
เพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่ง
หน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐจนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่สาธารณะขาดความเป็นอิสระความเป็นกลางและความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
ของส่วนรวมและท าให้ประโยชน์หลักขององค์กรหน่วยงานสถาบันและสังคมต้องสูญเสียไปไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์
ทางการเงินและทรัพยากรต่างๆคุณภาพการให้บริการความเป็นธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่าอ่ืนๆด้วย 
  การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยละเมิดต่อกฎหมายและหลักจริยธรรมโดยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่แทรกแซงการใช้ดุลยพินิจใน
กระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐจนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะขาดความเป็น
อิสระความเป็นกลางและความชอบธรรมเกิดผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมประกอบกับท าให้ประโยชน์ของหน่วยงาน
องค์กรสถาบันและสังคมต้องสูญเสียไปโดยอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงินคุณภาพการให้บริการความเป็น
ธรรมในสังคมฯลฯ 
  อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิดยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือกระท าโดย
ไมรู่้เป็นจ านวนมากน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนหรือถูกลงโทษดังนั้นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมจึงเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อ
เกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบระดับรุนแรงและยังสะท้อนปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบระดับรุนแรงและยัง
สะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย 



  ดังนั้นเพื่อช่วยปูองกันมิให้เกิดปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นองค์การบริหารส่วนต าบลสากอจึง
ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นโดยมีสาระส าคัญเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนทั้งในส่วนความหมายรูปแบบแนวทางการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนกลไกการบังคับใช้และบทลงโทษเพ่ือ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและน ามายึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการฝุาฝืนมาตรฐานจริยธรรมที่ก าหนดไว้เสริมสร้างจริยธรรมใน
หน่วยงานและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคมอันจะน าพาหน่วยงานไปสู่ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไป 
 
 
 

๒๒. 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนและถูกต้องเกี่ยวกับ
การใช้อ านาจหน้าที่ในความรับผิดชอบโดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง 
  ๓.๒เพ่ือส่งเสริมให้มีการปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
  ๓.๓เพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายของการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน 
  ๓.๔เพ่ือปกปูองผลประโยชน์สาธารณะ 
  ๓.๕เพ่ือเป็นการสนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด 
  ๓.๖เพ่ือส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
  ๓.๗เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑แต่งตั้งคณะท างานฯวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๖.๒ปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๖.๓จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนและปรับปรุงคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนให้มีความรวบรัดและ
เข้าใจง่ายพร้อมเผยแพร่แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลสากอทราบทุกช่องทาง 
  ๖.๔จัดท าวารสารเผยแพร่ให้ความรู้ 
 

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 



๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑บุคลากรเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนและถูกต้องเกี่ยวกับการใช้อ านาจ
หน้าที่ในความรับผิดชอบโดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง 
  ๑๐.๒เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  ๑๐.๓โอกาสที่จะท าให้เกิดความเสียหายของการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนลดน้อยลง 
 
 

๒๓. 
  ๑๐.๔ ผลประโยชน์สาธารณะได้รับการปกปูอง (เจ้าหน้าที่ตัดสินใจภายในกรอบกฎหมายและ
นโยบายตามขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบโดยไม่ให้มีผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง)  
  ๑๐.๕ความโปร่งใสและพร้อมรับผิดได้รับการสนับสนุน (ก าหนดขั้นตอนการท างานที่ชัดเจนและ
เปิดเผยให้ประชาชนทราบรวมถึงเปิดโอกาสให้ตรวจสอบ)  
  ๑๐.๖เพ่ือส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง (เจ้าหน้าที่ได้ระบุ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติและจัดการกับเรื่องส่วนตัวเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาได้มากที่สุดและฝุายบริหารได้
รับผิดชอบเกี่ยวกับการสร้างระบบปูองกันพร้อมก าหนดนโยบาย)  
  ๑๐.๗เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กร (ผู้บริหารสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดข้ึน) 
 

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

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

๒๔. 

(๒) โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๒.หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติและรัฐบาลได้แถลงนโยบาย๑๑ด้านอันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่เป็นธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐโดย
จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรมและปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่
ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับเพ่ือสนองตอบ
นโยบายรัฐบาลข้างต้นหน่วยงานต่างๆเช่นส านักงานก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงานป.ป.ช.) ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ (ส านักงานป.ป.ท.) และองค์กรตามรัฐธรรมนูญได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ครอบคลุมประเด็นการ
ประเมินใน๕ด้านอันรวมถึงการต่อต้านการทุจริตในองค์กรซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานในภาครัฐมีการด า เนินการเรื่อง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นการจัดประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพ่ือให้ความรู้เรื่องการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่การจัดท าคู่มือหรือแนวปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนการให้
ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่เป็นต้น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสจึงได้เล็งเห็นความส าคัญได้จัด
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง “การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน” แก่กลุ่มข้าราชการและบุคลากรเพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจให้มีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและเกิดการปลูกจิตส านึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและปฏิบัติการเชิงรุกด้านการปูองกันการทุจริตตลอดจนเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้
ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดังนั้นเพ่ือตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้นและน า เครื่องมือการประเมินคุณธรรม



และความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การปฏิบัติเพ่ือเป็นกลไกส าคัญที่จะปูองกันการทุจริตโดยเฉพาะ
การกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องจึงเห็นถึงความส าคัญ
ของการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง “การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ” เพ่ือสนับสนุนการปูองกันพฤติกรรม
การกระท าผิดและเอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งถือเป็นการทุจริตประเภทหนึ่งเนื่องจากเป็นการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องส่งผลให้มีการใช้อ านาจไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจและ
ท าให้ละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ขาดความเป็นอิสระความเป็นกลางและความเป็นธรรมส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะทั้งทางด้านการเงินคุณภาพในการให้บริการความเป็นธรรมในสังคมตลอดจนคุณค่าที่ดีงามรวมทั้ง
โอกาสในอนาคตของประชาชนส่วนรวม 

 
๒๕. 

 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑สร้างความรู้ความเข้าใจให้กลุ่มเปูาหมายมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและตระหนักว่า
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นปัญหาคอร์รัปชั่นรูปแบบหนึ่งเนื่องจากเป็นการใช้อ านาจทางการเมืองเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนที่ผิดจริยธรรม 
  ๓.๒ปลูกจิตส านึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ปฏิบัติการเชิงรุกด้านการปูองกันการทุจริตเกิดจิตส านึกที่จะลดค่านิยมที่ผิดๆให้น้อยลงหรือให้หมดไปจากภาครัฐ 
  ๓.๓สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนเกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 

  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอประกอบด้วยพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าพนักงาน
จ้าง 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
  ๖.๑จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งประกอบด้วย๓ส่วนได้แก่ 
   (๑) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
   (๒) แนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนและ 
   (๓) กรณีศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
องค์กร 
  ๖.๒จัดท ารายงานผลและข้อเสนอแนะในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 



  จ านวน ๓๐,๐๐๐.- บาท(สามหมื่นบาทถ้วน)  
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างที่เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและตระหนักถึงภัยจากการกระท าดังกล่าว 
  ๑๐.๒พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างที่เข้าร่วมการอบรมร่วมเป็นเครือข่ายภาครัฐ
ต่อต้านการทุจริตในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

๒๖. 
  ๑๐.๓องค์การบริหารส่วนต าบลสากอมีองค์ความรู้และแนวปฏิบัติเพ่ือปูองกันปัญหาจากผลประโยชน์
ทับซ้อนในองค์กร 
  ๑๐.๔ประชาชนเกิดความเชื่อม่ันต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มมากข้ึน 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

๒๗. 
๑.๒การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 

๑.๒.๑ สร้างจติส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 

(๑) มาตรการ “ส่งเสริมสร้างการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
 

๑. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “ส่งเสริมสร้างการปูองกันปราบปรามการทุจริต” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝุาย
การเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ๕๐ในปีพ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯข้างต้นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสากอจึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้นเพ่ือให้สามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในต าบลสากอ 
  ๓.๒เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตน 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า๕เรื่องขึ้นไป 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
๖. วิธีด าเนินการ 
  ๑. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริตอาทิกฎหมายป.ป.ช. มาตรา๑๐๐มาตรา๑๐๓มาตรา๑๐๓/๗สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปลูก
จิตส านึก 



  ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ให้ประชาชนได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดผ่านโครงการ/กิจกรรมและสื่อช่องทางต่างๆเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
 

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 

 
๒๘. 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ประชาชนทุกภาคส่วนในต าบลสากอมีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการ
ทุจริตมีจิตส านึกที่ดีและมีความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

๒๙. 

๑.๒.๒สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 

๑. โครงการสนับสนุนการลดปริมาณขยะอินทรีย์ตั้งแต่ต้นทาง 
“การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหารขยะอินทรีย์” 

 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนการลดปริมาณขยะอินทรีย์ตั้งแต่ต้นทาง “การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหารขยะ
อินทรีย์”  
 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  ในปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะนับว่าเป็นปัญหาส าคัญทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศสาเหตุ
เนื่องมาจากประชากรในประเทศมีจานวนมากขึ้นชุมชนก็เพ่ิมข้ึนสถานประกอบการต่างๆมีมากขึ้นและสิ่งที่ตามมาอย่าง
เลี่ยงไม่ได้คือขยะย่อมมีจานวนมากขึ้นท าให้การก าจัดขยะไม่สมดุลกับการเพ่ิมขึ้นของจ านวนขยะจึงมีขยะที่เหลือ
ตกค้างรอการก าจัดอยู่เป็นจ านวนมากแม้จะมีพ้ืนที่ที่จัดไว้เพ่ือรองรับขยะแต่ก็ไม่เพียงพอกับปริมาณขยะที่เพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วสร้างปัญหาเป็นอย่างมากทั้งทางด้านทัศนะวิสัยกลิ่นความสะอาดและอาจก่อให้เกิดปัญหาขยะล้นเมืองได้ 
  ดังนั้นเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะและพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมและมีการสร้างความสามัคคีและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การจัดการขยะให้มีปริมาณลดลงและหมดไปองค์การบริหารส่วนต าบลสากอจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชนเกิดแนวความคิดที่ว่าจะท าการเปลี่ยนแปลงเศษขยะอินทรีย์จ าพวกเศษผักผลไม้เศษอาหารต่างๆ
น าไปท าเป็นปุ๋ยหมักให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดยการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหารซึ่ง “ขยะ” นั้นผู้คน
ส่วนมากละเลยและไม่เห็นคุณค่าทั้งที่ขยะเหล่านั้นสามารถสร้างคุณค่าและสร้างประโยชน์ได้หากน ามาแปรรูปเพ่ือใช้
ใหม่ซึ่งจะส่งผลดีทั้งต่อสิ่งแวดล้อมต่อประชากรและต่อประเทศชาติต่อไป 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑เพ่ือท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยในต าบลสากอลดจ านวนลง 
  ๓.๒เพ่ือปลูกจิตส านึกและให้ความรู้แก่ประชาชนในต าบลสากอเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะสร้าง
แนวทางการกาจัดขยะอย่างถูกวิธีซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน 
  ๓.๓เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความส าคัญในการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหารขยะอินทรีย์จากเศษ
อาหารมาหมักทาปุ๋ยน าไปสู่การแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ 



  ๓.๔เพ่ือฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน 
  ๓.๕เพ่ือให้ชุมชนมีความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกันลดปัญหาขยะของชาติได้ในที่สุด 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เขตพ้ืนที่ต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ขออนุมัติโครงการฯ 
  ๖.๒แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
๓๐. 

 

  ๖.๓ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
  ๖.๔จัดท าแผนงานพัฒนาจิตส านึกสาธารณะในการคัดแยกขยะส าหรับประชาชนและครู/นักเรียน 
  ๖.๕ติดต่อวิทยากรและจัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับอินทรีย์สารในขยะชีวภาพสามารถน า ไป
แปรเปลี่ยนปุ๋ยหมักได้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทราบและน าไปปฏิบัติใช้ได้จริง 
  ๖.๖ประเมินผลโครงการและรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
 

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
  จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ปริมาณขยะมูลฝอยในต าบลสากอลดจ านวนลง 
  ๑๐.๒ประชาชนในต าบลสากอมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมีแนวทางการกาจัดขยะอย่าง
ถูกวิธีท าให้ปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนลดลง 
  ๑๐.๓ประชาชนเห็นความส าคัญในการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหารขยะอินทรีย์จากเศษอาหารมาหมัก
ทาปุ๋ยน าไปสู่การแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ 
  ๑๐.๔มีแนวทางแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนจากกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
  ๑๐.๕ชุมชนมีความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกันลดปัญหาขยะของชาติได้ในที่สุด 
 

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

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

๓๑. 
 

1.2.2(2) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอยส าหรับประชาชนต าบลสากอ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอยส าหรับประชาชนต าบลสากอ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  ต าสากอเป็นต าบลหนึ่งที่อยู่ไม่ห่างจากตัวจังหวัดนราธิวาสเป็นที่ตั้งของหมู่บ้าน ชุมชนที่ก าลังมีการ
ขยายตัวอย่างรวดเร็วเพ่ือรองรับผู้คน พร้อมกับจ านวนของประชากรแฝงเพ่ิมขึ้นในชุมชนเป็นจ านวนมากและเริ่มเห็น
ชุมชนแออัดเกิดขึ้นเป็นหย่อมๆผู้อยู่อาศัยและผู้มาประกอบการส่วนหนึ่งจึงไม่เกิดส านึกรักพ้ืนที่อีกส่วนก็ไม่มีก าลัง
ทรัพย์ที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นได้สิ่งที่ตามมากับความเจริญของชุมชนเขตต าบลสากอขณะนี้คือปัญหา
สิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งพบว่าในเขตพ้ืนที่ต าบลสากอมีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นหลายตันต่อวันซึ่งล้วนมีผล
ก่อให้เกิดเป็นปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตามมาหลายปีที่ผ่านมานั้นจะพบว่าปริมาณขยะได้เพ่ิมปริมาณมากขึ้น
ท าให้เกิดการเสี่ยงต่อสุขภาพอีกทั้งการเพ่ิมขึ้นของขยะสดก็เพ่ิมขึ้นตามจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นซึ่งเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์แมลงวันที่เป็นพาหนะน าโรคต่างๆแม้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลสากอจะใช้งบประมาณไปในการก าจัดขยะ
ก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยส าหรับประชาชนเป็นกลวิธีอีกอย่าง
หนึ่งที่มีความส าคัญท่ีจะท าให้เกิดจิตใต้ส านึกในการคัดแยกขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งหากทุกองค์กรเข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยร่วมกับหน่วยงานของรัฐก็จะท าให้ประสบผลส าเร็จและการด าเนินงานโดยอาศัย
โครงสร้างที่มีอยู่เดิมในชุมชนท าให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นด้วยฉะนั้นการส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ประชาชนให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางในระดับครัวเรือนจะท าให้ประชาชนตระหนักและเข้าใจสภาพปัญหาหรือ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งการส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะนอกจากสามารถลดปริมาณขยะจากแหล่งก า เนิดลงได้แล้วยัง
เป็นการสร้างรายได้จากการคัดแยกของเพ่ือน าไปขายและการท าปุ๋ยหมักได้อีกด้วย 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยซึ่งส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมจ านวนมากจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอยส าหรับประชาชน
ต าบลสากอลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งก าเนิดเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลสากอลดและแยกขยะมูลฝอยจาก
แหล่งก าเนิดตามวิสัยทัศน์บริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอที่ว่า “ลดปริมาณขยะน า
กลับมาใช้สร้างรายได้ให้ชุมชน” เพ่ือปรับปรุงระบบการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีรู้จักการน ากลับมา
ใช้ (Recycle) ตามหลัก 3Rs  
  3.2 เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องน าไปก าจัดในแหล่งก าจัดมูลฝอย (พ้ืนที่จัดการขยะมูลฝอย 
Cluster) 



  3.3 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยและเกิดจิตส านึกที่ดีในการรักษา
สิ่งแวดล้อม 
 

4. เป้าหมาย 
  บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลสากอผู้น าชุมชน/แกนน าชุมชนประชาชนในพื้นท่ีต าบลสากอ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการคัดแยกขยะมูลฝอยส าหรับประชาชนต าบลสากอ 
 
 

๓๒. 
 

  6.2 แต่งตั้งคณะท างานโครงการฯ 
 

  6.3 จัดประชุมคณะท างานเพ่ือก าหนดรูปแบบแผนการด าเนินงานแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงาน
ตามโครงการ 
  6.4 ประชาสัมพันธ์โครงการฯจัดท าหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอความร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 
  6.5 ด าเนินการตามโครงการ 
   1.) จัดเตรียมสื่อสิ่งพิมพ์เอกสารคู่มือโครงการที่สนับสนุนการด าเนินงานโครงการฯ 
   2.) อบรมให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะมูลฝอยให้กับกลุ่มเปูาหมาย 
  6.6 ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
   1.) จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลด้านขยะ 
   2.) มีการประเมินผลความรู้ของประชาชนในด้านขยะ 
  6.7 ติดตามประเมินผลเป็นระยะโดยใช้แบบสอบถาม 
  6.8 รายงานผลการด าเนินโครงการให้ผู้บริหารทราบ 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  งบประมาณในการด าเนินการ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนตระหนักมีจิตส านึกและร่วมมือในการคัดแยกขยะมูลฝอย 
  10.2 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนาไปก าจัดมีปริมาณลดลง 
  10.3 ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีน่าอยู่และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๓. 
 

(๒) โครงการปลูกต้นไม้เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
 

๑.ชื่อโครงการ: โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  สืบเนื่องจากที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ประชาชนในทุกภาค
ส่วนได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของปุาไม้และแหล่งน้ าโดยช่วยกันดูแลรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้และ
สิ่งแวดล้อมเนื่องจากประเทศไทยไม่มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่และปุาไม้คือแหล่งน้ าของประเทศมาอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาล
ได้น้อมน าพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถมาด าเนินการและรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ร่วม
ปูองกันและรักษาพ้ืนปุาไม้ที่มีอยู่ของประเทศรวมทั้งเร่งพ้ืนฟูและเพ่ิมจ านวนพื้นที่ปุาไม้มาโดยตลอด 
  ปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปุาไม้อยู่ในขั้นวิกฤติและส่งผลกระทบให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมแนวทางการแก้ไขปัญหาได้แก่การปูองกันรักษาทรัพยากรปุาไม้ที่เหลือให้คงอยู่และการฟ้ืนฟูทรัพยากรปุา
ไม้ที่เสื่อมโทรมให้ฟ้ืนคืนความอุดมสมบูรณ์ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนส าหรับการฟ้ืนฟูทรัพยากรปุา
ไม้โดยการปลูกปุาในพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ที่มีสภาพเสื่อมโทรมเช่นเขตอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาเขตห้ามล่าสัตว์
ปุาพ้ืนที่ต้นน้ าล าธารฯลฯและการปลูกปุาในพ้ืนที่สาธารณะในเขตชุมชนท้องถิ่นเช่นบริเวณโรงเรียนวัดสถานที่ราชการ
ฯลฯจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการฟ้ืนฟูสภาพปุาอนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมและการฟ้ืนฟูสภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนั้นๆท า
ให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากนี้การส่งเสริมให้ราษฎรในท้องถิ่นได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมปลูก
ปุาจะเป็นการช่วยปลูกฝังจิตส านึกให้ราษฎรในท้องถิ่นได้มีใจรักต้นไม้รักปุาไม้หวงแหนทรัพยากรปุาไม้และรักษา
สิ่งแวดล้อมอันเป็นการสร้างแนวร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปุาไม้และสิ่งแวดล้อม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอจึงได้จัดท าโครงการปลูกต้นไม้เพ่ือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงามเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ใน
เขตพ้ืนที่ต าบลสากอให้เกิดความร่มรื่นแก่ชุมชน 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ในเขตพ้ืนที่ต าบลสากอ 
  ๓.๒เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
โดยเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในต าบลสากอ 
  ๓.๓เพ่ือรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชาชนและเยาวชนในพ้ืนที่ได้เห็นความส าคัญของใช้การอนุรักษ์
และการปลูกทดแทนทรัพยากรปุาไม้ 
 



๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  -คณะผู้บริหารพนักงานส่วนต าบลผู้น าชุมชนประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นท่ีต าบลสากอ 
  - มีต้นไม้เพ่ิมข้ึนในพ้ืนที่ต าบลสากอ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เขตพ้ืนที่ต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 
 
 

๓๔. 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑เขียนโครงการ/ขออนุมัติงบประมาณจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
  ๖.๒ประสานงานกับส่วนราชการสถาบันการศึกษาและประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 
  ๖.๓จัดหาต้นไม้เพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการ 
  ๖.๔ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการสถาบันการศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น 
 

๘. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
  จ านวน ๓๙,๐๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ  
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ต้นไม้ในพ้ืนที่ต าบลสากอมีปริมาณเพ่ิมข้ึนและเกิดความอุดมสมบูรณ์ 
  ๑๐.๒ประชาชนในพื้นท่ีต าบลสากอเกิดความรักและรู้จักหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
  ๑๐.๓ได้แสดงถึงความจงรักภักดี 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 

๓๕. 
(๓) โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินน้ าและสิ่งแวดล้อม 

 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินน้ าและสิ่งแวดล้อม 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีระบบรากลึกและแผ่กระจายลงไปในดินตรงๆซึ่งเป็นพืชพ้ืนบ้านของไทยมีวิธีการ
ปลูกแบบง่ายๆเกษตรกรไม่ต้องดูแลหลังการปลูกมากนักและประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าวิธีอ่ืนๆอีกด้วยเป็นพืชที่มีอายุได้
หลายปีขึ้นเป็นกอแน่นมีใบเป็นรูปขอบขนานแคบปลายสอบแหลมยาว๓๕ – ๘๐ซม. มีส่วนกว้าง๕ – ๙มม. สามารถ
ขยายพันธุ์ที่ได้ผลรวดเร็วโดยการแตกหน่อจากล าต้นใต้ดินในบางโอกาสสามารถแตกแขนงและรากออกในส่วนของก้าน
ช่อดอกได้เมื่อหญ้าแฝกโน้มลงดินท าให้มีการเจริญเติบโตเป็นกอหญ้าแฝกใหม่ได้ 
  เมื่อวันที่๒๕กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๓๖ IECA ได้มีมติถวายรางวัล The International Merit Award แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในฐานะที่ทรงเป็นแบบอย่างในการน าหญ้าแฝกมาใช้อนุรักษ์ดินและน้ าและเมื่อวันที่๓๐
ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๓๖ผู้เชี่ยวชาญเรื่องหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดิน  ตลิ่งน้ าแห่งธนาคารโลกได้น าคณะเข้า
เฝูาทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นเกียรติบัตรเป็นภาพรากหญ้าแฝกชุบส าริดซึ่งเป็นรางวัลสดุดี
พระเกียรติคุณ (award of recognition) ในฐานะที่ทรงมุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกในประเทศไทย
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ไปทั่วโลกและช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมเป็นเดือนแห่งการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือ
การอนุรักษ์ดินและน้ าและปรับปรุงสภาพแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
  ดังนั้นเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริตามนโยบาย
กระทรวงมหาดไทยองค์การบริหารส่วนต าบลสากอจึงได้จัดท าโครงการโครงการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินน้ า
และสิ่งแวดล้อมข้ึนเพื่อเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนชาวต าบลสากอรักษ์ดินรักษ์น้ า ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรดิน
และน้ าซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อมนุษย์และนับวันประชากรโลกเพ่ิมข้ึนทรัพยากรดินและน้ าก็ยิ่งเสื่อม
โทรมลง 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑เพ่ือรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักประโยชน์ของหญ้าแฝก 
 ๓.๒เพ่ือให้ประชาชนมีจิตส านึกในการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติเป็นประโยชน์ต่อมวล
มนุษย ์
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 ผู้นาชุมชนประชาชนในพื้นท่ีต าบลสากอทั้ง๑๕หมู่บ้าน 



  4.2 ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลสากอเข้าใจประโยชน์ของหญ้าแฝก 
  4.3 ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลสากอมีจิตส านึกในการรักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑เขียนโครงการฯขออนุมัติโครงการ 
 

๓๖. 
 

  ๖.๒เชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๖.๓ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอความอนุเคราะห์พันธุ์หญ้าแฝก 
  ๖.๔ประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้ทราบและด าเนินตามโครงการฯ 
  ๖.๕จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝกและร่วมกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก 
  ๖.๖สรุปผลการด าเนินโครงการและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (สิงหาคมของทุกปี)  
 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
  จ านวน ๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาท) 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลักองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติและประโยชน์ของหญ้าแฝก 
  ๑๐.๒ เกิดความร่วมมือในชุมชนเพ่ือตระหนักถึงการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

๓๗ 
 

(๔) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส 
 

๑. ชื่อโครงการ: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  ตามที่รัฐบาลและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายด้านการกระจายอ า นาจโดยให้
ความส าคัญกับการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นและกระจายอ านาจทางการคลังลงสู่ท้องถิ่นเพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถจัดการ
บริหารงบประมาณของตนเองได้อย่างอิสระมากขึ้นซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
ด าเนินการตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลโดยมีแนวนโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะ
การคลังที่เข้มแข็งอันเป็นการสอดคล้องกับนโยบายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสัดส่วนรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ๓๕เมื่อเทียบกับรายได้ของรัฐบาลในปี๒๕๔๙ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๒ 
  การจัดเก็บภาษีถือว่าเป็นหัวใจของการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งต่อการน าไปด าเนินการในการพัฒนาส่วนต่างๆในพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคนพัฒนาสังคมหรือสิ่งสาธารณูปโภค
ต่างๆเพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมทั้งเกิดความสะดวกสบายการที่จะได้มาซึ่งรายได้ต่างๆนั้น
นอกจากการจัดเก็บรายได้ที่มีอยู่เดิมแล้วควรมีการเพ่ิมและการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เพ่ิมจากเดิม
และน ารายได้นั้นไปพัฒนาต าบลได้อย่างสมบูรณ์มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสา
กอได้วางเปูาหมายในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าโดยการจัดเก็บรายได้ให้ครบถ้วนตามเปูาหมายที่ก าหนด
ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าและเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสากอจึงได้จัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้นี้ขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑เพ่ือเป็นการจูงใจและเชิญชวนให้ประชาชนพร้อมใจกันเสียภาษีตามก าหนดเวลา 
  ๓.๒เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลสากอกับประชาชน 
  ๓.๓เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
  ๓.๔เพ่ือสร้างทัศนคติและภาพพจน์ที่ดีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนผู้มีที่ดินในครอบครองผู้ประกอบการค้าสถานบริการต่างๆในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
สากอที่ต้องช าระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
 



๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เขตพ้ืนที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ จ านวน๗หมู่บ้าน 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑จัดท าและเสนอขออนุมัติโครงการฯ 
  ๖.๒แต่งตั้งคณะท างานด าเนินงาน 
  ๖.๓จัดเตรียมเอกสารจัดเตรียมอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
 

๓๘. 
 

  ๖.๔ด าเนินการ 
   - ประชาสัมพันธ์ก าหนดการรับช าระภาษีประจ าปี 
   - ให้บริการในที่ท าการอบต. ตั้งแต่เวลา๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐น.  
   - ออกให้บริการนอกพ้ืนที่ตามโครงการจัดหน่วยบริการรับช าระภาษีเคลื่อนที่ให้บริการ
ประชาชนโดยการออกให้บริการดังนี้ 
   - รับยื่นแบบแสดงรายการที่ดินประจ าปี 
   - รับช าระภาษีภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีปูาย,ภาษีบ ารุงท้องที่,ใบอนุญาตต่างๆ 
   - รับยื่นค าร้องเปลี่ยนแปลงผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน, โรงเรือน, ปูาย 
   - รับบริการอ่ืนๆ 
  ๖.๕จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
   - พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
   - พระราชบัญญัติภาษีปูาย 
   - พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ 

ฯลฯ 
  ๖.๖จัดท าวารสารเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีค่าธรรมเนียมต่างๆ 
  ๖.๗รายงานและติดตามประเมินผลความส าเร็จของโครงการฯให้ผู้บริหารทราบ 
 

๗.ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
  จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ประชาชนให้ความสนใจและพร้อมใจมาช าระภาษีฯตรงตามก าหนดเวลามากขึ้น 
  ๑๐.๒เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลสากอกับประชาชนผู้เสียภาษี 
  ๑๐.๓การจัดเก็บภาษีฯและค่าธรรมเนียมต่างๆมีประสิทธิภาพถูกต้องครบถ้วนมากข้ึน 
  ๑๐.๔ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 



  ๑๐.๕ประชาชนเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง 
 

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

 

 

๓๙. 

(๕) โครงการจัดหน่วยบริการรับช าระภาษีเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปปาดี จังหวัดนราธิวาส 

 

๑. ชื่อโครงการ :โครงการจัดหน่วยบริการรับช าระภาษีเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลสา
กอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่อแผนการปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจทางการเงินการคลังและงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
แผนปฏิบัติการถ่ายโอนบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อ๔.๒ปรับปรุงรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดเก็บหรือจัดหาเองโดยการเสริมสร้างรายได้และการปรับโครงสร้างภาษีอาทิการขยายฐานภาษีการก าหนดอัตราภาษี
การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีการเพ่ิมประเภทภาษีหรือรายได้ใหม่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้ง
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสวงหาแนวทางเพ่ิมรายได้รูปแบบอ่ืนๆเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้มากขึ้นใน
ระยะยาวมีแหล่งรายได้มากขึ้นในระยะยาวและมีแหล่งรายได้ของตนเองที่สอดคล้องกับศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แท้จริง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อ๔.๓ปรับปรุงภาษีอากรที่รัฐบาลแบ่งจัดสรรหรือจัดเก็บเองเพ่ิมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างภาษีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีการก าหนดวิธีการจัดแบ่งหรือจัดสรรที่ชัดเจนและเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักการและ
เหตุผลการจัดเก็บภาษีแต่ละประเภทรวมทั้งการหาแนวทางในการเพ่ิมภาษีหรือรายได้ที่รัฐแบ่งจัดสรรหรือเก็บเพ่ิมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใหม่ๆเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้นทั้งนี้หลักเกณฑ์การจัดสรร
หรือจัดเก็บเพ่ิมเติมต้องสะท้อนแหล่งก าเนิดของภาษีนั้นๆเป็นส าคัญยิ่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
แล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บรายได้ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นธรรมจึงให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจูงใจให้ประชาชนผู้เสียภาษีมาช าระภาษีโดยการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนว่าจ านวนเงินที่จัดเก็บได้จากการเสียภาษีของประชาชนจะน ามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
  ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีองค์การ
บริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนผู้อยู่ในข่ายที่ต้องช าระภาษีให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลสากอโดยการออกให้บริการรับช าระภาษีถึงพ้ืนที่
ของแต่ละหมู่บ้านเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่และประชาชนส่งผลให้การจัดเก็บรายได้นั้นครบถ้วนตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้สอดคล้องกับแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอและน าไป
พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 



 

3. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเปูาหมาย (ประมาณการรายรับที่ตั้งไว้) และมีประสิทธิภาพ 

  ๓.๒เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ โดยสามารถจัดเก็บภาษีต่างๆได้อย่าง
ครบถ้วนถูกต้องเป็นธรรมและสะดวกรวดเร็ว 
 
 
 

๔๐. 
 

  ๓.๓เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้อยู่ในข่ายต้องช าระ
ภาษีและประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
  ๓.๔เพ่ือเป็นการรวบรวบรวมข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ในด้านการคลังท้องถิ่น 
  ๓.๕เพ่ือเป็นประโยชน์ในการบริหารงานเกี่ยวกับการตอบข้อซักถามเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและตอบข้อ
สงสัยของประชาชนเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น 
  ๓.๖เพ่ือลดช่องว่างระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนเช่นด้านการสร้างสัมพันธ์ด้านการบริการ
และด้านการแสดงความคิดเห็นต่างๆเป็นต้น 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ๔.๑การออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ครอบคลุมทุกหมู่บ้านจ านวน๗หมู่บ้าน 
  ๔.๒ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสากอช าระภาษีได้ในหมู่บ้านของตนท าให้ไม่ต้อง
เสียเวลาในการท างานเพ่ือเดินทางมาช าระภาษีที่องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
  ๔.๓ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านมาช าระภาษีไม่ต่ ากว่าร้อยละ๗๐ของผู้ที่อยู่ในข่ายต้องช าระภาษี 
  ๔.๔ผู้มีหน้าที่เสียภาษีท้องถิ่นได้แก่ภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบ ารุงท้องที่ภาษีปูายในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลสากอมีความรู้ความเข้าใจภาษีท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  เขตพ้ืนที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ขั้นเตรียมการด าเนินการดังนี้ 
   ๑) จัดท าและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติด าเนินการ 
   ๒) จัดท าแผน/ก าหนดการออกให้บริการเคลื่อนที่ 
   ๓) แจ้งหนังสือขอความร่วมมือให้ประชาสัมพันธ์ก าหนดการออกให้บริการเคลื่อนที่ให้ก านัน/
ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 
   ๔) จัดเตรียมบุคลากรพนักงานจัดสถานที่และตรวจสอบข้อมูล 
  ๖.๒ขั้นการให้บริการด าเนินการดังนี้ 
   ๑) ตรวจสอบข้อมูลกับทะเบียนทรัพย์สิน (ผท.๔)  
   ๒) ออกใบเสร็จรับเงินรับช าระภาษ ี
  ๖.๓ขั้นการจัดท าทะเบียนคุมด าเนินการดังนี้ 



   ๑) จัดท าทะเบียนคุมลูกหนี้ 
   ๒) จัดท าทะเบียนทรัพย์สิน 
   ๓) จัดท าทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี 

  ๖.๔ขั้นการตรวจสอบผลการด าเนินการและจัดเก็บเอกสารข้อมูลด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์
ถูกต้องและจัดเก็บเอกสารข้อมูลด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องและจัดเก็บเอกสารและทะเบียนทรัพย์สิน 
 

 
๔๑. 

 

  ๖.๕ขั้นการรายงานผลสรุปผลการด าเนินการจัดเก็บภาษีตั้งแต่เริ่มโครงการจนเสร็จสิ้นโครงการ 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
  จ านวนเงิน ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาท) 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ประชาชนผู้มาเสียภาษีต่างๆได้รับความสะดวกจากการปรับปรุงกระบวนการท างานลดขั้นตอน
และระยะเวลาในการช าระภาษี 
  ๑๐.๒ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลสากอทราบถึงบทบาทหน้าที่และประโยชน์ที่ได้รับในการเสียภาษี
แก่ท้องถิ่น 
  ๑๐.๓ประชาชนได้ทราบขั้นตอนและระยะเวลาในการเสียภาษีแต่ละประเภท 
  ๑๐.๔การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอเป็นไปตามประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ 
  ๑๐.๕องค์การบริหารส่วนต าบลสากอช่วยประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเสียภาษี
ของประชาชน 
  ๑๐.๖ได้ข้อมูลการจัดเก็บการประเมินภาษีอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 

๔๒. 
๑.๒.๓ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

(๑)สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพของประชาชนต าบลสากอพ่ึงตนเองได้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่
ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด า เนินไปในทางสายกลางการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติทุกภาคส่วนรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐทุก
ระดับให้มีส านึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสมด าเนินชีวิตด้วยความอดทนมีความเพียร
มีสติปัญญาและระมัดระวังรอบคอบดังนั้นแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชด าริซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาที่อยู่บน
ฐานของความเข้าใจความเป็นอยู่และเป็นไปของพ้ืนที่และชุมชนบนหลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งจ าเป็น
อย่างยิ่งโดยมิให้เน้นการพัฒนาที่ให้ความส าคัญเน้นหนักไปด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปซึ่งอาจส่งผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อชุมชนท าให้ชุมชนโดยเฉพาะชนบทต้องสูญเสียทรัพยากรหลายด้านไปการพัฒนาประเทศไทยในช่วง
ต่อไปต้องพิจารณาจุดด้อยของการพัฒนาที่ผ่านมาและพยายามสร้างจุดแข็งโดยการพัฒนาที่ยืนอยู่บนฐานของตนเอง
พ่ึงตนเองแทนการพ่ึงพาจากภายนอกตลอดจนการพัฒนาโดยเน้นความส าคัญของทุกด้านอย่างสมดุลซึ่งแนวคิดของ
ทางการพัฒนาเหล่านี้มีอยู่ครบถ้วนในหลักการของการพัฒนาตามแนวพระราชด าริด้วยเหตุผลดังกล่าวการให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนและพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการฝึกอบรมเป็นแนวทางหนึ่งที่จะท า ให้
บุคลากรขององค์กรภาครัฐที่ปฏิบัติงานในชุมชนและประชาชนได้รับทราบหลักการที่ถูกต้องของการพัฒนาตามแนว
พระราชด าริที่เน้นการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่และนอกจากได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วบุคคล
เหล่านี้ควรต้องมีความตระหนักมีทัศนคติที่ดีและได้เรียนรู้หลักการพัฒนาโดยเห็นตัวอย่างจริงที่มีหน่วยงานน้อมรับเอา
แนวทางการพัฒนานี้ไปปฏิบัติและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนตระหนักเห็นคุณค่าสามารถประยุกต์
เอาแนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ของตนเพ่ือก่อประโยชน์สูงสุดต่อตนเององค์กรและชุมชนให้เป็นรูปธรรมอย่าง
ยั่งยืนต่อไป 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
  ๓.๒เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



  ๓.๓เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีแนวคิดที่จะน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓.๔เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้น าทักษะและประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองครอบครัว
องค์กรและเผยแพร่ต่อชุมชน 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 
 
 
 
 
 
 

 
๔๓. 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ประชาสัมพันธ์โครงการและประสานงานกับผู้น าหมู่บ้านเพื่อส่งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
  ๖.๒ก าหนดวิทยากรและติดต่อวิทยากรโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ๖.๓จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝึกอบรมโดยประสานงานกับวิทยากร 
  ๖.๔จัดเตรียมสถานที่อุปกรณ์โสตฯและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
  ๖.๕ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

เนื้อหาและขอบเขตรายวิชาในหลักสูตรฝึกอบรม 
   - ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาขององค์กรภาครัฐในชุมชน 
   - การขับเคลื่อนและปรับใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนและครอบครัว 
   - การขับเคลื่อนการด าเนินงานใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน 
   - การพัฒนากิจกรรมด้านการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
   - การศึกษาดูงานด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าร ิ
  ๖.๖ประเมินผลก่อนระหว่างและหลังเสร็จสิ้นตามกระบวนการฝึกอบรม 
  ๖.๗รายงานผลให้ผู้บริหารหนว่ยงานได้รับทราบผลการด าเนินการฝึกอบรม 
 

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
  จ านวน ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวักนราธิวาส 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับความรู้มีความเข้าใจและเกิดทักษะประสบการณ์ในกระบวนการการเรียนรู้
ร่วมกับมีทัศนคติที่ดีต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกิดแนวคิดที่ได้รับความรู้จากการฝึกอบรมไปสู่การปฏิบัติจริงเพ่ือ



ขับเคลื่อนและพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจนเกิดประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวองค์กรและเผยแพร่ต่อชุมชน
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

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

๔๔. 
๑.๓ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

๑.๓.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
 

(๑) โครงการฝึกอบรมเยาวชนประชาชนเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม 

 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมเยาวชนประชาชนเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรงและมีความหลากหลาย
มากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดนและปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมยังส่ งผลถึง
เยาวชนและประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ท าให้เกิดการหลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนขาดระเบียบวินัยซึ่ง
ท าให้ภูมิคุ้มกันของเยาวชนและประชาชนในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหาต้องขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆของ
สังคมตามมาเช่นส าหรับเยาวชนได้แก่ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาทปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียนปัญหาการติดเกมส์ส าหรับประชาชนทั่วไปได้แก่ปัญหาการทางานที่ไม่มีความสุขปัญหาความ
สามัคคีในองค์กรเป็นต้น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าวจ าเป็นจะต้องอาศัย
กระบวนการปลูกฝังคุณธรรมตามหลักศาสนาท าให้เกิดสมาธิและสติปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกปฏิบัติธรรมใน
กลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไปจะช่วยท าให้มีจิตใจโอบอ้อมอารีมีเมตตากรุณาและมีคุณธรรมซึ่งจะท าให้พ้ืนฐานทาง
จิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรมย่อมส่งผลให้เยาวชนเป็นคนดีและสามารถแก้ปัญหาสังคมได้ท าให้ประเทศชาติ
เจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วดังนั้นเยาวชนและประชาชนทั่วไปจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไปเพ่ือให้เยาวชน
และประชาชนมีจริยธรรมมีศีลธรรมและมีค่านิยมในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสมจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชน
ประชาชนเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรมซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนและประชาชนทั่วไปพัฒนาจิตและปลูกฝัง
จริยธรรมคุณธรรมและศีลธรรมตามหลักศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดีให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต “เก่งดี
และมีความสุข” สามารถน าหลักค าสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นการสร้างทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีประสิทธิภาพอันเป็นปัจจัยใน
การพัฒนาประเทศให้เกิดประสิทธิผลต่อไปส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
 



  ๓.๑เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาและท าความเข้าใจตนเองตามหลักธรรมและรู้จักน าไปปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
  ๓.๒เพ่ือพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรมคุณธรรมและศีลธรรมตามหลักศาสนา 
  ๓.๓เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการปลูกฝังระเบียบวินัยและค่านิยมที่ดีงามจากพ้ืนฐานของ
คุณธรรม 
  ๓.๔เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ปฏิบัติธรรมแบบเข้มเน้นการใช้สติควบคุมตนเองทุกอิริยาบถ 
 
 

 
๔๕. 

 

  ๓.๕เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง 
  ๓.๖เพ่ือฝึกจิตให้มีสติรู้เท่าทันอารมณ์รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองและแสดงออกทางด้านอารมณ์ได้
อย่างเหมาะสมท าให้สามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ 
  ๓.๗เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เยาวชนชาย – หญิงของโรงเรียนในสังกัด ประชาชนหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  มัสยิด (สถานที่แล้วแต่เหมาะสม) 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑แต่งตั้งคณะท างานฯ 
  ๖.๒ติดต่อผู้น าหมู่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการแจ้งให้ประชาชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
  ๖.๓ประชุมก าหนดวันเวลาเดือนปีและบุคคลที่เก่ียวข้องในโครงการ 
  ๖.๔ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  ๖.๕จัดตารางการอบรมและเตรียมสถานที่เพ่ือใช้ในการอบรม 
  ๖.๖ฟังบรรยายตามฐานต่างๆและการท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือสนุกสนานความรักและความสามัคคีกัน
ในหมู่เยาวชนที่อบรมและความรักในสถาบันครอบครัวให้เกิดขึ้นอย่างแน่นแฟูน 
  ๖.๗ติดตาม/ประเมินผลโครงการแล้วรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
 

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

๘.งบประมาณในการด าเนินการ 
  จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส 



 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจตามหลักธรรมและรู้จักน าไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง
ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
  ๑๐.๒เยาวชนและประชาชนได้รับการพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรมคุณธรรมและศีลธรรมตามหลัก
ศาสนา 
  ๑๐.๓ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการปลูกฝังระเบียบวินัยและค่านิยมท่ีดีงามจากพ้ืนฐานของคุณธรรม 
  ๑๐.๔ผู้เข้ารับการอบรมได้ปฏิบัติธรรมแบบเข้มเน้นการใช้สติควบคุมตนเองทุกอิริยาบถ 
 

๔๖. 
 

  ๑๐.๕ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในหลักของศาสนาอย่างถูกต้อง 
  ๑๐.๖เยาวชนและประชาชนมีจิตที่มีสติรู้เท่าทันอารมณ์รู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเองและแสดงออก
ทางด้านอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมท าให้สามารถปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ 
  ๑๐.๗เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
๔๗. 

 

(๒) โครงการฝึกอบรมต้นกล้าสายพันธ์ดี “โตไปไม่โกง” 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมต้นกล้าสายพันธ์ดี “โตไปไม่โกง”  
 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเด็กช่วงแรกเกิดจนถึงก่อน๑๐ขวบเป็นช่วงที่เด็กมีความไวต่อการรับ
การปลูกฝังและส่งเสริมจริยธรรมวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่งเพราะเด็กยังคงอยู่ในช่วง “ไม้อ่อนที่ดัดง่าย" ฉะนั้นการปฏิบัติ
ต่อเด็กอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการทางร่างกายและพัฒนาการทางจิตใจจัดได้ว่าเป็นการปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ได้มากจ าเป็นจะต้องมีการขัดเกลาทางสังคมซึ่งการขัดเกลาทางสังคมนั้นมีผลท าให้
เด็กมีบุคลิกตามแนวทางท่ีสังคมต้องการปลูกฝังลักษณะนิสัยในตัวบุคคลเน้นให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริตโตไปไม่โกงรู้จัก
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าดังนั้นจะต้องอบรมสั่ง
สอนเด็กให้มีจิตยึดมั่นในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตมีความสามัคคีและความรักชาติ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ จึงได้ให้ความส าคัญกับเด็กซึ่งจะเติบโตไปในวันข้างหน้านั้นเป็นคนดี
มีคุณภาพมีความพร้อมที่จะรับกระแสการเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจยุคใหม่ได้โดยอบรมสั่งสอนถ่ายทอดและปลูกฝัง
หลักคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติตนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบวัฒนธรรมต่างๆของ
สังคมเพ่ือให้เด็กทุกคนได้ประพฤติปฏิบัติดีเป็นพลเมืองดีของประเทศอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในรากฐานของสังคมและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑เพ่ือให้เด็กได้รับการปลูกฝังทางด้านกฎศีลธรรมจรรยาและมารยาทสังคม 
  ๓.๒เพ่ือให้เด็กน าไปใช้กับการด าเนินชีวิตในสังคมต่อไปในอนาคต 
  ๓.๓เพ่ือเพาะบ่มจิตใจของเด็กให้เป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริตโตไปไม่โกงมีการพัฒนาทางจริยธรรม 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เด็กช่วงอายุไม่เกิน๑๐ขวบในเขตพ้ืนที่ต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอเฮะ 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
  ๖.๒ประชุมคณะผู้บริหารและคณะท างานเพ่ือก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรม 
  ๖.๓ก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมและเสนอขอรับงบประมาณการด าเนินงาน 



  ๖.๔ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
  ๖.๕ประสานคณะวิทยากร 
  ๖.๖ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ 
  ๖.๗ด าเนินการตามโครงการพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม 
 
 

 
๔๘. 

 

  ๖.๘สรุปผลการฝึกอบรมและรายงานผลการด าเนินงาน 
 

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
  จ านวน ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นพันบาทถ้วน) 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก 
  ๑๐.๒ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรมจริยธรรมตามค่านิยม๑๒ประการมีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ 
  ๑๐.๓ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
  ๑๐.๔ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัย 
 
 
 
 

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

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

๔๙. 

๑.๓.๒สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 

(๑)สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 

  การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง๕ปีบนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความ
รักความเอ้ืออาทรเพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตาม
หลักสูตรปฐมวัยมีความมุ่งหมายและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีของครอบครัวชุมชนและประเทศชาติและด้านทักษะการ
ด าเนินชีวิต 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอเฮะในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอจึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมและมีความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตโดยสร้าง
จิตส านึกตั้งแต่วัยปฐมวัยเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กับผู้ปกครองชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรม 
  ๓.๒เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้ 
  ๓.๓เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการทั้ง๔ด้านเหมาะสมตามวัย 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอเฮะและคณะครูผู้ดูแลเด็ก 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอเฮะองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

๖. วิธีการด าเนินงาน 
  ๖.๑จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๖.๒ประเมินโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๖.๓รายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 



 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 
 
 

๕๐. 
 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐ % มีระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้และมี
พัฒนาการทั้ง๕ด้านเหมาะสมตามวัย 
 
 
 

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



 
 
 
 
 

๕๑. 
๑.๓.๓สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
 

(๑) โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะให้กับเยาวชนในพื้นที่ต าบลสากอ 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะให้กับเยาวชนในพ้ืนที่ต าบลสากอ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 

  การปลูกจิตส านึกด้านจิตสาธารณะคือการปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคมเป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมจากภายในให้บุคคลรู้จักเสียสละร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือในการท า กิจกรรมที่
เป็นประโยชน์เพ่ือส่วนรวมหรือกิจกรรมที่ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิ ตและสร้างสรรค์
ประโยชน์สุขของคนในสังคมร่วมกันก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นสาธารณะในสิทธิและหน้าที่ที่จะดูแล
และบ ารุงรักษาร่วมกันเกื้อกูลช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยากหรือผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือโดยไม่ขัดต่อกฎหมายหรือ
กฎระเบียบสังคมลักษณะส าคัญประการหนึ่งของกิจกรรมจิตสาธารณะก็คือเป็นกิจกรรมตามความสมัครใจเด็กและ
เยาวชนจะต้องลงมือกระท าด้วยความรับผิดชอบของตนเองโดยค านึงผลประโยชน์ที่สังคมจะได้รับจากกระท านั้น
ดังกล่าวจึงท าให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้ 
 

  โครงการนี้ได้มุ่งเน้นกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคม
ในด้านการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะมีจิตใจเอ้ือเพ่ือเผื่อแผ่เสียสละเวลาสิ่งของเงินทอง
แรงกายสติปัญญาเพ่ือสาธารณประโยชน์มีจิตใจที่มีความสุขเมื่อได้ท าความดีช่วยเหลือผู้ อ่ืนและสังคมเพ่ือให้ผู้อ่ืนมี
ความสุขด้วยความสมัครใจอิ่มใจซาบซึ้งใจปิติสุขมีคุณค่าและพัฒนาจิตวิญญาณให้สูงขึ้นเป็นจิตที่เป็นสุขเพ่ือได้ท าความ
ดีอยากช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นจิตที่พร้อมจะสละเวลาแรงกายและสติปัญญาซึ่งเป็นสิ่งที่ตนเองมีเพ่ือ
บ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคมมีความเมตตากรุณาเป็นจิตที่เปี่ยมด้วยความสงบเย็นและเต็มไปด้วยพลังแห่งความดีเพ่ือ
สร้างสังคมที่เป็นธรรมและสันติซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคัญยิ่งที่จะต้องให้เด็กและเยาวชนเริ่มมีส านึกจิตอาสาซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นของการเป็นผู้น าสังคมอย่างมีจิตส านึกต่อไป 
 

  ฉะนั้นทุกคนควรร่วมมือกันปลูกฝังจิตสาธารณะให้บุคคลในชาติโดยเฉพาะในเด็กเพราะเป็นวัยที่
ผู้ใหญ่สามารถปลูกฝังลักษณะดีงามให้เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าวัยผู้ใหญ่โดยฝึกให้มีจิตอาสาสาคือมีพฤติกรรมหรือการกระท า
ที่เกิดขึ้นโดยความสมัครใจปรารถนาที่จะช่วยเหลือช่วยแก้ไขปัญหาเกิดที่ขึ้นในสังคมและตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมมีส านึกในระบบคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามด้วยการเอาใจใส่ดูแลเป็นธุระปรารถนาที่จะช่วยเหลือสังคม
ต้องการแก้ไขปัญหาของสังคมด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเสียสละก าลังกายก าลังทรัพย์
เข้าร่วมกิจกรรมที่มีส่วนช่วยให้สังคมเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือส่งเสริมด้านต่างๆในทิศทางที่ดีขึ้นประเทศชาติก็จะ
พัฒนาดีขึ้นและท าให้บุคคลที่มีจิตอาสานั้นมีความสุขในชีวิตอีกด้วย 
 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑เพ่ือให้เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการการจัดกิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 
  ๓.๒เพ่ือสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมอันเป็น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคมสามารถน า
ความรู้ในการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์ได้จริง 



  ๓.๓เพ่ือให้เยาวชนได้ลงมือท ากิจกรรมเพื่อสังคมด้านจิตสาธารณะร่วมกัน 
  ๓.๔เพ่ือฝึกให้เยาวชนรู้จักปรับตัวและสามารถทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 
 
 

๕๒. 
  ๓.๕เพ่ือให้เยาวชนมีคุณภาพตามศักยภาพเฉพาะตนและมีคุณธรรมด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่
หลากหลายที่เข้าร่วมโครงการฯ 
  ๓.๖เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการท ากิจกรรมจิตสาธารณะของเยาวชน  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส จ านวน๕๐คน 
 

๕. พ้ืนที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ประชาสัมพันธ์โครงการ 
  ๖.๒ประสานงานกับโรงเรียนเพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมส่งรายชื่อผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 
  ๖.๓ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ 
  ๖.๔จัดกิจกรรมตามโครงการฯ 
  ๖.๕น าเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเดินทางไปท ากิจกรรมสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิต
สาธารณะ 
  ๖.๖ประเมินผลและแจกเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 
  ๖.๗ติดตามประเมินผลโครงการฯแล้วรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
 

๗.ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
  จ านวน ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัด
นราธิวาส 
 

๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑เยาวชนได้เรียนรู้กระบวนการการจัดกิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์ 
  ๑๐.๒เยาวชนมีจิตสาธารณะพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมอันเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านจิต
สาธารณะตระหนักถึงความส าคัญของการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมสามารถน าความรู้ในการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะ
ไปใช้ในการจัดกิจกรรมเพ่ือสาธารณะประโยชน์ได้จริง 
  ๑๐.๓เยาวชนได้ลงมือท ากิจกรรมเพื่อสังคมด้านจิตสาธารณะร่วมกัน 



  ๑๐.๔เยาวชนรู้จักปรับตัวและสามารถทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  ๑๐.๕เยาวชนมีคุณภาพตามศักยภาพเฉพาะตนและมีคุณธรรมด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  ๑๐.๖หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์จากการท ากิจกรรมจิตสาธารณะของเด็กและเยาวชนที่เข้า
ร่วมโครงการฯ 

************************************************************************* 
๕๓. 

มิติที๒่การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

๒.๑แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

(๑) กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 

๑. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  
 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  คณะกรรมการป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว๓
ฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่๓เริ่มจากปีพ.ศ. ๒๕๖๐จนถึงปีพ.ศ. ๒๕๖๔ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝุาย
การเมืองหน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส
สะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ๕๐ในปีพ.ศ. ๒๕๖๔ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้นเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่
เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น๖
ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ที๑่สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่๒ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่๓สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่๔พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่๕ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที๖่ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอ านาจการปกครองที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็น
อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและ
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะรวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมาย
ก าหนดและต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
 



  ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหาที่ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านานซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจบั่นทอนความมีคุณธรรมจริยธรรมซื่อสัตย์สุจริตของ
คนท างานราชการส่วนท้องถิ่นในเรื่องท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้ 
 

๕๔. 
 

เช่นเดียวกันเพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืนๆจึงมี
โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่นอาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า
แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทางจะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานใน
หน่วยงานราชการอ่ืนและมูลค่าของความเสียหายของรัฐที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็
อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรมด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใสมีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กร
ตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารและการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตในองค์กร 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ๔.๑ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอย่างน้อย๑ฉบับ 
  ๔.๒มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย๑ครั้ง 
  ๔.๓แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๓ปี 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งจะต้องมีสาระส าคัญดังนี้ 
   -ผู้บริหารต้องแสดงเจตจ านงที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน 
   -ก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ในอันที่จะสร้างและแสดงถึงความโปร่งใสความพร้อมรับผิดความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบั ติงานความมี
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรความมีคุณธรรมการท างานในหน่วยงานและการมีการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
   -สนับสนุนงบประมาณหรือการด าเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
  ๖.๒ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 



  ๖.๓จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  ๖.๔ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  ๖.๕จัดทาแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  ๖.๖ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
   

๕๕. 
 

  ๖.๗ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
  ๖.๘รายงานผลการด าเนินงาน 
 

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ผลผลิต 
   - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารอย่างน้อย๑ฉบับ 
   - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชนอย่างน้อย๑ครั้ง 
   - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น๓ปีจ านวน๑ฉบับ 
  ๑๐.๒ผลลัพธ ์
   - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใสสามารถปูองกันการ
ทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
   - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

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



 
 
 
 
 

๕๖. 
๒.๒มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 

๒.๒.๑สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย
โอนเลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือนและการมอบหมายงาน 
 

(๑) มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอและหัวหน้าส่วนราชการ 

 

๑. ชื่อมาตรการ: มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลสากอและหัวหน้าส่วนราชการ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอเป็นหน่วยงานบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล๒๕๓๗หน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับบริการ
ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหารไม่มีการกระจายอ านาจหรือมอบหมายอ านาจหน้าที่
ในการสั่งการอนุมัติอนุญาตไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านักกองและฝุายต่างๆซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการ
ให้บริการท าให้การบริการเกิดความล่าช้าประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพและ
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. ๒๕๓๗และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖มาตรา๖และมาตรา๓๗ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองความต้องการการบริหารงานมีประสิทธิภาพคุ้มค่าตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบลพ.ศ. ๒๕๓๗มาตรา๖๐ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายและเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอ านาจหน้าที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้
เป็นไปตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 
  ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยากจึงจ า เป็นต้องมีมาตรการ
การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอขึ้น 
 



๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 
 

๕๗. 
 

  ๓.๒เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
  ๓.๓เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาตอนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  ๓.๔เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสากอปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสา
กอและหัวหน้าส่วนราชการจ านวน๔ฉบับประกอบด้วย 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลรองปลัดและหัวหน้าส่วน
ราชการ 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาตอนุมัติตามกฎหมายระเบียบฯข้อบังคับและหนังสือสั่ง
การและปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบเป็นอย่างดี 
  ๖.๒จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
   -เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้นจะต้องบริหารงานด้วยความโปร่งใส 
   -ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่ใช้ต าแหน่งในทางมิชอบเพ่ือผลประโยชน์ให้กับตนเองและ
พวกพ้องหรือบุคคลอื่น 
   -ไม่รับสินบนเงินพิเศษความบันเทิงหรือประโยชน์อื่นใด 
   -ห้ามเอ้ือประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อประชาชนผู้มารับบริการอันเนื่องมาจากความสัมพันธ์
ส่วนตัว 
   -แจ้งบทลงโทษหากตรวจพบว่าเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงินพิเศษเรี่ยไรขอรับเงินบริจาคพาไป
สถานบันเทิงหรือสิ่งอ านวยความสะดวก 
  ๖.๓จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบให้ได้ทราบถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 



   -ก าหนดธรรมเนียมปฏิบัติห้ามมิให้สินบนเงินพิเศษความบันเทิงหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่
เจ้าหน้าที ่
  ๖.๔ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
 
 
 

๕๘. 
 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ผลผลิต 
 มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทนจ านวนไม่น้อยกว่า๔ฉบับ 
  ๑๐.๒ผลลัพธ ์
   - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
   - ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
 

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



 
 
 
 
 
 

๕๙. 
(2) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆของเรื่องการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลเรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๑๕๕๙ลงวันที่๓
เดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๕๙ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
พนักงานส่วนต าบลเพ่ือท าหน้าที่พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนต าบลทุก
ประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการ
สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้หากได้รับค าสั่งที่ไม่เป็นธรรมโดยไม่มีสาเหตุอันควร 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอโดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการและหัวหน้าส่วน
ราชการเป็นกรรมการและพนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
  ๖.๒แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลสากอโดยประกอบด้วยประธานกรรมการหัวหน้าส่วนเป็นกรรมการและพนักงานส่วนต าบลที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 



  ๖.๓ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้างประจาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้
พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
   
 
 

๖๐. 
 

  ๖.๔คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
  ๖.๕คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอมาโดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาสเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล (แก้ไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. ๒๕๕๙ลงวันที่๓เดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
  งานบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ 
 

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



 
 
 
 
 
 
 

๖๑. 
2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงินงบประมาณการจัดหาพัสดุการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทาง
ราชการโดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 

(๑) กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
 

๑. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม“ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี”  
 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  เพ่ือให้การบันทึกบัญชีการจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝุายการเงินและบัญชีกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าทะเบียนคุมรายจ่ายตามงบประมาณ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนในการปฏิบัติท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ ายประจ า ปีและด า เนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตาม
กฎหมายระเบียบและมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑เพ่ือให้บุคลากรฝุายการเงินและบัญชีกองคลังมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ
ประกาศและหนังสือที่เก่ียวข้อง 
  ๓.๒เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
  ๓.๓เพ่ือให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรฝุายการเงินและบัญชีกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่ายแยกแผนงานแยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้โดยควบคุมรายจ่ายเพ่ือให้รับรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานว่าเหมาะสมหรือไม่
ซึ่งจะต้องไม่มากเกินความจ าเป็นไม่ผิดวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินและให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 



๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 
 

๖๒. 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑บุคลากรฝุายการเงินและบัญชีกองคลังมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบฯและ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
  ๑๐.๒ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
  ๑๐.๓เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
 

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



 
 
 
 
 
 

๖๓. 
(๒) กิจกรรม“การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

 
 

๑ . ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐และกฎหมายอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๓.๒เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
  ๓.๓เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
  ๓.๔เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  ๓.๕เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
  ๓.๖เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ๔.๑ผู้อ านวยการกองคลัง 
  ๔.๒เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ (ฝุายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)  
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๖.๒จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ 
  ๖.๓สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
  ๖.๔สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและน าไปพัฒนาแผนและกระบวนการการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ต่อไป 
  ๖.๕รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีและน าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงการจัดซื้อ
จัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป 



  ๖.๖เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

 
 

๖๔. 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ฝุายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
  ๑๐.๒ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
  ๑๐.๓ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 

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



 
 
 
 
 

๖๕. 
(๓) กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

 

๑. ชื่อกิจกรรม: กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  เพ่ือให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความโปร่งใสได้ผลคุ้มค่า
และบรรลุเปูาหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการวางระบบงานให้ครบถ้วนและสอดคล้องกับหน้าที่ที่ต้อง
ปฏิบัติทุกขั้นตอนให้เหมาะสมกับองค์กรเน้นการควบคุมการใช้จ่ายให้ได้รับผลอย่างคุ้มค่าทุกหน่วยงานภายในองค์กร
เสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณสามารถควบคุมและตรวจสอบได้เ ป็นไปตามนโยบายแผนงาน
วิธีการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท า ให้การใช้ทรัพยากรประหยัดมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส า เร็จตาม
วัตถุประสงค์และเปูาหมายของการด าเนินงานหรือแผนงานที่ก าหนดไว้ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  ๓.๒เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๓.๓เพ่ือเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ 
  ๖.๒ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุโดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งการใช้จ่ ายเงินนั้นจะต้องไม่ส่งเสริมธุรกิจ
ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 



  งานกฎหมายและคดีส านักงานปลัดและงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุกองคลังองค์การบริหารส่วน
ต าบลสากอ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

๖๖. 
  

  ๑๐.๒มีการปูองกันการใช้จ่ายเงินเพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
  ๑๐.๓มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

๖๗. 
(๔) โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคลมี
อ านาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะด้วยตนเองท้ังในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงาน
ต่างๆตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะแต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ดังนั้นการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. ๒๕๓๗แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่)๖พ.ศ.๒๕๕๒มาตรา๖๙/๑การปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลการจัดท า
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดในการจัดซื้อจัด
จ้างและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ .ศ. ๒๕๔๐และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖มาตรา๒๓ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการด าเนินการโดย
เปิดเผยและเที่ยงธรรมโดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคมภาระต่อประชาชนคุณภาพวัตถุประสงค์ที่จะใช้
ราคาและประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
  ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอเป็นไปอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นจึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสากอทุกโครงการและกิจกรรม 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๓.๒เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  ๓.๓เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 



  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐จาน
วน๔ช่องทางได้แก่ทางเว็บไซต์บอร์ดประชาสัมพันธ์หนังสือหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 
 

 
 

 
๖๘. 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอหมู่บ้าน/ชุมชนต่างๆภายในเขตพ้ืนที่ต าบลสา
กอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศดังนี้ 
   - ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง 
   - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง 
   - ประกาศก าหนดวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 
   - ประกาศวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 
   - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง 
   - ประกาศวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 

ฯลฯ 
  ๖.๒น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสากอ ได้แก่ทางเว็บไซต์บอร์ดประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านหน่วยงานราชการเป็นต้น 
  ๖.๓เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างรายละเอียดโครงการให้ประชาชนได้รับทราบผ่านเว็ปไซต์ 
www.rigo.go.th  
  ๖.๔วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและน าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงการจัดซื้อในปีงบประมาณถัดไป 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  งานพัสดุกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ผลผลิต 
   -เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า๔ช่องทาง 
 ๑๐.๒ผลลัพธ์ 



   - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ๗๐ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
   - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
   - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 

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

๖๙. 
๒.๒.๓สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 

(๑) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ 
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอได้มีการบริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีโดยด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียว ( One Stop Service) ณที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลสากอเป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูลยื่นค าขออนุมัติอนุญาตในเรื่องที่เป็น
อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลติดตามความคืบหน้าและแจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชน
ผู้รับบริการทราบโดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการ
ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่องทั้งในด้านเอกสารการส่งต่องานระบบการรับเงินและก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่
ละกระบวนงานใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานจัดสถานที่สิ่งอ านวยความ
สะดวกอ่ืนๆเพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชนเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัตินอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลสากอยังบริหารจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มาตรฐานทั้ง๑๗ประเด็น (ด้านถนนทางเดินและทางเท้า, ด้าน
ไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า , ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, 
ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้าน
การส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น, 
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษาและด้านการจัดบริการ
สาธารณะตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควันการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่
แหล่งก าเนิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ) โดยในขั้นตอน
กระบวนปฏิบัติภารกิจค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนสร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้
ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติและเพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริต
คอร์รัปชั่น 
 



๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ 
  ๓.๒เพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกส านัก/กองด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ 

๗๐. 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  เพ่ือให้การด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการให้บริการ
โดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติและให้ได้มาตรฐานทั้ง๑๗ประเด็น (ด้านถนนทางเดินและทางเท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, 
ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, 
ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น , ด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษาและด้านการจัดบริการสาธารณะตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาหมอกควันการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก า เนิดแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) คณะท างานฯที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งก าหนด
แนวปฏิบัติดังนี้ 
  ๖.๑ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
  ๖.๒จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
  ๖.๓ก าหนดระเบียบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติโดยเป็นไปตามมาตรฐานยึดหลักความถูกต้อง 
  ๖.๔จัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนระยะเวลาให้ชัดเจนและจะต้องให้บริการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
  ๖.๕น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือให้เป็นมาตรฐานโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
  ๖.๖บริหารจัดการที่ยุติธรรมและตรงไปตรงมาในการให้บริการและให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง
ให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
  ๖.๗จัดท าสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงานพร้อมทั้งประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 



  ทุกส านัก/กององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัติ 
  ๑๐.๒ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
 

************************************************************************* 
๗๑. 

(๒) โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอมีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล
พ.ศ. ๒๕๓๗แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่)๖พ.ศ.๒๕๕๒และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลการจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับจากภารกิจหน้าที่ใน
การจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่า
ภารกิจที่ให้บริการไปนั้นประชาชนได้รับประโยชน์หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใดการให้บริการมี
คุณภาพเพียงใดตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการจึงต้องมีการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. 
๒๕๓๗แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่)๖พ.ศ.๒๕๕๒มาตรา๖๙/๑การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลการจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖มาตรา๖ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐประชาชนได้รับ
การอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลตามตัวชี้วัดที่๑และมิติที่๒มิติด้านคุณภาพการให้บริการเพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่นพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างและ
พนักงานจ้างเพ่ือน ามาปรับปรุงการให้บริหารสาธารณะอีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ
ประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจจึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประชาชนเกิดความพึงพอใจ 



  ๓.๒เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
  ๓.๓เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  ๓.๔เพ่ือเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
 

 
 
 

 
๗๒. 

 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดจ้างสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญภายในเขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดท าการส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ จ านวน๑ครั้งต่อปี 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการและด าเนินการจัดจ้างสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในเขตพ้ืนที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด 
  ๖.๒ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามรูปแบบที่
ก าหนดแสดงร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  ๖.๓สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
  ๖.๔ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
  ๖.๕ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
  ๖.๖น าผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการมาปรับปรุงการท างานด้านบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
 

๗. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

๘. งบประมาณในการด าเนินการ 
  จ านวนเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ผลผลิตผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสากอ จ านวน๑ฉบับ 
  ๑๐.๒ผลลัพธ ์



   - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ๘๐ 
   - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 

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

 
 
 

๗๓. 
 

๒.๓มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

๒.๓.๑มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผยณที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 (๑) กิจกรรมลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

๑. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖มาตรา๕๒ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนตลอดจนจัดให้มีการรับฟัง
และส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการเพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนมากที่สุดประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีและ
ได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้นเพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงหรืออย่างน้อยมีผลการ
ประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ จึงได้จัดท ากิจกรรมลดขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยปรับปรุง
กระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบ
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
 

๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
  ๓.๒ เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  ๓.๓ เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
  ๓.๔ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 



  ๔.๑เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอให้เร็วยิ่งขึ้น 
  ๔.๒ประชาชนในพื้นท่ีต าบลสากอ 
  ๔.๓ ประชาชนนอกพ้ืนที่และประชาชนทั่วไป 
  ๔.๔พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
   



๗๔. 
 

  ๔.๕ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการอนุญาตการอนุมัติและการปฏิบัติ
ราชการใดๆไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  ๖.๒ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการอนุญาตการอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
  ๖.๓ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
ให้ประชาชนทราบ 
  ๖.๔มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชนและน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
  ๖.๕รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
และผู้บริหารทราบ 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กองในองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการและมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่
  ๑๐.๒การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัวและบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
  ๑๐.๓การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 

  ๑๐.๔ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้
ประชาชนมีความศรัทธาและไว้วางใจต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 

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



๗๕. 
(๒) โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 

๒. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  ในมาตรา๓/๑แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า“การบริหารราชการ
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็นการกระจายอ านาจ การ
ตัดสินใจการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าวจึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการ
แบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไข
กระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุดเมื่อประชาชนมารับบริการแล้ว
เกิดความประทับใจและพึงพอใจรวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการท าให้เกิดความรวดเร็วใน
การตอบสนองความต้องการของประชาชนอ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหา
ต่างๆที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสากอให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

๓. วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
  ๓.๒เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชนรับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได ้
  ๓.๓เพ่ือปรับทัศนคติวิธีคิดวิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
  ๓.๔เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจนมีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการด าเนินงานได ้
 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสากอและผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลสากอ 
 

 
 
 
 



๗๖. 
 

๕. พื้นที่ด าเนินการ 
  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 ๖.๒จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 ๖.๓จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
 ๖.๔ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  ๑) ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  ๒) ปรับปรุงแผนภูมิปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  ๓) จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติวิธีการและ
มาตรฐานการให้บริการประชาชน 
  ๔) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  ๕) จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆพร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
  ๕) จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการโดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนทั้ง
เวลาท าการช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  ๗) การมอบอ านาจการตัดสินใจการอนุญาตการอนุมัติการรักษาราชการแทน 
 ๖.๕มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 ๖.๖มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการเพ่ือน าจุดบกพร่องในการ
จัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 
 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  - ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
  - กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
  - กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
  -กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 
 



๗๗. 
 

  ๑๐.๒สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชนรับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้
  ๑๐.๓มีทัศนคติวิธีคิดวิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ 
  ๑๐.๔การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจนมีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การด าเนินงานได้ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘. 
2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งอนุญาตอนุมัติปฏิบัติราชการแทนหรือการด า เนินการ
อ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

1. มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติอนุญาตสั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 

 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติอนุญาตสั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 

  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆภายในองค์กรนั้น
ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัวรวดเร็วซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาจะพิจารณาถึงความส าคัญคุณสมบัติ
ความรู้ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดีด้วยความรอบคอบและเหมาะสมเพ่ือให้การ
บริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการดังนั้นการด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพ
สังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการกระจายอ านาจ
การตัดสินใจการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนแต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผล
ของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 

  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 

4. เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลรองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหรือหัวหน้าส่วนราชการ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติอนุญาตสั่งการแต่งตั้งมอบหมายคณะผู้บริหารปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
  6.2 ด าเนินการออกคาสั่งฯ 
  6.3 ส าเนาค าสั่งฯแจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลรอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนที่ได้รับมอบหมายทราบ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส่วนราชการทุกส านัก/กอง/ส่วน 

 
 
 



๗๙. 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  การบริหารราชการการด าเนินงานการปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็วตลอดจนการ
อ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

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



๘๐. 
(2) มาตรการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 

  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2552 ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้หลายเรื่องหลายประการรวมทั้ง
มีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้การที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะด าเนินการในเรื่องต่างๆเพียงผู้เดียวก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอน
ต่างๆเกิดขึ้นได้ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนต าบลสากอจึงได้ก าหนด
มาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลและรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
  3.2 เพ่ือให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบอานาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิจารณา 
  6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติราชการแทน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานบริหารงานบุคคลส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ร้อยละ 80 ของเปูาหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
 

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



๘๑. 
(3) มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 

1. ชื่อมาตรการ : มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ได้บัญญัติก าหนดอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคารรื้อถอนอาคารต่อเติม
ดัดแปลงอาคารเป็นต้นซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิหน้าที่และเสรีภาพของประชาชนการที่จะใช้อ านาจอยู่กับนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้าและอาจเป็นช่องว่างที่ท า ให้เกิดการ
ทุจริตขึ้นมาได้ดังนั้นจึงได้ก าหนดมาตรฐานการมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522  
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ .ศ. 
2522 เป็นไปอย่างรอบคอบ 
  3.2 เพ่ือปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที ่
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522 ให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  เสนอค าสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในการใช้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  มีการออกค าสั่งมอบอ านาจนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
 
 

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



๘๒. 
(4) มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและหัวหน้าส่วนราชการ 
 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลและหัวหน้าส่วนราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท า
อีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่
กับฝุายบริหารไม่มีการกระจายอ านาจหรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติอนุญาตไปยังหัวหน้า
หน่วยงานระดับส านัก/กองต่างๆซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการท าให้การบริการเกิดความล่าช้าประชาชน
ไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. 2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที ่6 พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดีพ .ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การ
บริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกินความจ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการการบริหารงานมี
ประสิทธิภาพคุ้มค่าตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 
6 พ.ศ. 2552 มาตรา 59 ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการสั่งอนุญาตและอนุมัติ
เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลมาตรา 60 ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลและเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมาตรา 60 วรรค 4 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติ
ราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้มาตรา 60/1 ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการ
ประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือ
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลเรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส ดังนั้นเพ่ือให้การ
บริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตอบสนองความต้องการของประชาชนลดขั้นตอนการ
ให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยากจึงจ าเป็นต้องมีมาตรการการมอบหมายอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 
 
 
 
 



๘๓. 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาตอนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและ
หัวหน้าส่วนราชการจ านวน 4 ฉบับประกอบด้วย 
   -นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   -นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลรองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลและหัวหน้าส่วนราชการ 
   -ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   -ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาตอนุมัติตามกฎหมายระเบียบฯข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ 
  6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
  6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุก
เดือน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิตมีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทนจ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
  10.2 ผลลัพธ์ 
   - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
   - ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการ
ทุจริต 

**************************************************************** 
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๒.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกจิการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

 
 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม 
 
 

1.กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเชิดชูพ่อดีเด่นในต าบลสากอ ตามโครงการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร “วันพ่อแห่งชาติ” 

 
 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเชิดชูพ่อดีเด่นในต าบลสากอ ตามโครงการจัดงานวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร “วันพ่อแห่งชาติ”  
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  เนื่องด้วยวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีได้ก าหนดให้เป็นวันส าคัญของชาติดังนี้ 
 1.วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
 2.วันชาติ 
 3.วันพ่อแห่งชาติ 
  ทั้งนี้แต่เดิมนั้นวันที่5 ธันวาคมของทุกปีจะเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 และเป็นวันพ่อแห่งชาติซึ่งมีขึ้นครั้ง
แรกเม่ือวันที่ 5 ธันวาคม 2523 ดังนั้นจึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรจัดตั้งเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ของปวงชนชาว
ไทยทุกคน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ จึงได้จัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณและยกย่องพ่อที่ท าคุณงาม
ความดีให้แก่ครอบครัวและสังคมพ่อที่เป็นแบบอย่างการท าความดีในสังคมเพ่ือเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนและ
เยาวชนในต าบลสากอโดยยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้เป็นพ่อดีเด่นประจ าต าบลสากอ เพ่ือให้สังคมยกย่องให้
เกียรติร าลึกถึงผู้เป็นพ่อตลอดไป 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ
บพิตร 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสากอได้ร่วมกันแสดงความ
จงรักภักดี 
  3.4 เพ่ือประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่นประจ าต าบลสากอ 
 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  -ข้าราชการผู้น าชุมชนพ่อค้านักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
  -ประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่นประจ าปีของต าบลสากอ อ าเภอเมืองสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  สนามหน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าสากอ (สถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)  
 

6. วิธีการด าเนินการ 
  6.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  6.2 ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้น าหมู่บ้านรับทราบรายละเอียดโครงการและวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
  6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพ่อดีเด่น 
   
 



๘๕. 
 

  6.4 ประชุมคณะกรรมการฯและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์พ่อดีเด่นประจ าปี 
  6.5 ด าเนินการตามโครงการ 
 

  6.6 ประเมินผลและจัดท ารายงานสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณพ.ศ.256๓ ( เดือนธันวาคม)  
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  งบประมาณในการด าเนินการ จ านวน 20,000 บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนต าสากอได้เทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชบรมนาถบพิตร 
  10.2 ประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าสากอได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี 
  10.3 พ่อดีเด่นประจ าต าบลสากอได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติ 
  10.4 สังคมยกย่องให้เกียรติร าลึกถึงผู้เป็นพ่อ 
 
 
 

********************************************************************* 
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(2) กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเชิดชูแม่ดีเด่นในต าบลสากอ ตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา “วันแม่แห่งชาติ” 

 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเชิดชูแม่ดีเด่นในต าบลสากอ ตามโครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา “วันแม่แห่งชาติ” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  ด้วยวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีถือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถเป็นวันแม่แห่งชาติและองค์การบริหารส่วนต าบลสากออ าสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาส ได้ก าหนด
จัดกิจกรรมที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการจัดงานวันแม่คือการคัดเลือกแม่ดีเด่นเพ่ือยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณผู้
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นในต าบลสากอเพ่ือเป็นแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชนและเพ่ือให้สังคมได้
ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่อันส าคัญยิ่งของสตรีผู้ที่เป็นแม่เพราะแม่เป็นผู้มีบทบาทหน้าที่อันยิ่งใหญ่ในการเลี้ยง
ลูกให้เจริญเติบโตเป็นคนมีคุณภาพควรแก่การยกย่องให้เกียรติราลึกถึงผู้เป็นแม่ต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถผู้ทรงเป็นแม่
แห่งชาติ 
  3.2 เพ่ือเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติ 
  3.3 เพ่ือยกย่องแม่ดีเด่นต าบลสากอและลูกท่ีมีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ 
  3.4 เพ่ือให้สังคมได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่อันส าคัญยิ่งของสตรีผู้ที่เป็นแม่ 
 

4. เป้าหมาย 
  แม่ดีเด่นมีภูมิล าน าในต าบลสากอ จ านวน 15 คน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
6. วิธีการด าเนินการ 
  6.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  6.2 ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้นาหมู่บ้านรับทราบรายละเอียดโครงการและวัตถุประสงค์ ของ
โครงการ 
  6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่น 
  6.4 ประชุมคณะกรรมการฯและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์แม่ดีเด่นประจ าปี 
  6.5 ด าเนินการตามโครงการ 
  6.6 ประเมินผลและจัดทารายงานสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
  วันที่ 12 สิงหาคม๒๕6๓ 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  งบประมาณในการด าเนินการ จ านวน 20,000 บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 
 
 



๘๗. 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนต าบลสากอได้เทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ 
  10.2 บทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติได้รับการเผยแพร่ 
  10.3 แม่ดีเด่นต าบลสากอได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ 
  10.4 สังคมได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่อันส าคัญยิ่งของสตรีผู้ที่เป็นแม่ 
 
 

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



๘๘. 
 

(3) โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสา
กอ  

ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสากอผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็น
กลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นทั้งยังมีหน้าที่
และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่นดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข
หรือไม่จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน
หากข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรมปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม
เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่งเพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
โดยน้อมน าพระราชจริยวัตรพระราชกรณียกิจและอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรใส่เกล้าฯเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ เ พ่ือให้เกิดผลดีอย่างเต็มก า ลัง
ความสามารถแล้วย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราชได้พระราชทานคุณธรรม 4 ประการแก่ข้าราชการและประชาชนในคราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 
200 ปีดังนี้ 
  ประการที่ 1 คือการรักษาความสัจความจริงใจต่อตัวเองรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมืองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
  ประการที่ 2 คือการรู้จักข่มใจตนเองฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น 
  ประการที่ 3 คือการอดทนอดกลั้นและอดออมไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุ
ประการใด 
  ประการที่ 4 คือการรู้จักละวางความชั่วความทุจริตและรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน
เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
  คุณธรรม 4 ประการนี้ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้วจะ
ช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุขความร่มเย็นและมีโอกาสที่จะปรับปรุ งพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดัง
ประสงค ์
  คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งท่ีจะช่วยให้ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมน า มาซึ่ง
ประสิทธิภาพประสิทธิผลความพอใจความผาสุกของประชาชนความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและส่งผลให้เกิด
ความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคน 
  ดังนั้นการใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัดเช่นการยกย่องชมเชยการมอบโล่การประกาศเกียรติคุณการประกาศชื่อ
ทางสื่อมวลชนเป็นต้นนอกจากนี้มาตรการที่ควรด าเนินการควบคู่ไปกับการยกย่องให้รางวัลคือการไม่สนับสนุนผู้ที่
ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือแสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญ
ก าลังใจให้แกผู่้กระท าดี 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่ง
จะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของ
การกระท านั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง 



๘๙. 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 
  3.2 เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
  3.3 เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
  3.4 เพ่ือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเองและบุคคลรอบข้าง 
  3.5 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.๑ด าเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสากอผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นปีละ  1 ครั้งจ านวน 3 
รางวัล 
  4.๒จัดท าประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติจ านวน 3 ฉบับ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  6.2 ประชาสัมพันธ์แจ้งให้พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างในสังกัดรับทราบ
รายละเอียดโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น
ประจ าป ี
  6.4 ประชุมคณะกรรมการฯและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่นประจ าปี 
  6.5 ด าเนินการตามโครงการ 
  6.6 ประเมินผลและจัดท ารายงานสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอมี
ความภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชูเกียรติ 
  10.2 พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอมี
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากข้ึน 



๙๐. 
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

 

(1) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) คือผู้ที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคมด้วยความเสียสละ
โดยมิได้ค านึงถึงภยันตรายหรือผลตอบแทนใดๆนับเป็นผู้ที่มีจิตใจเสียสละเพ่ือส่วนรวมอย่างแท้จริงเป็นก าลังหลัก
ภาคประชาชนที่ได้อาสาเข้ามาช่วยเหลือราชการและท้องถิ่นในการดูแลด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ช่วงเกิดภัยรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนเพ่ือให้สังคมมีความปลอดภัยด้วยความตั้งใจมี
ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันมุ่งแต่ประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชนเป็นหลักรวมถึงงานด้านอ่ืนๆนับว่าเป็นพลังภาค
ประชาชนที่มีความส าคัญอย่างยิ่งเมื่อพ่ีน้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย(อปพร.)จะอยู่เคียงข้างพ่ี
น้องประชาชนให้ความช่วยเหลือบ าบัดทุกข์บรรเทาความเดือดร้อนให้ลดน้อยลงด้วยพลังของอปพร . ซึ่งมีเครือข่าย
ทั่วประเทศและเป็นกลไกภาคประชาชนที่พร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนงานภาครัฐตามแนวทางประชารัฐมุ่งสู่การ
พัฒนาประเทศให้เกิดความปลอดภัยอย่างยั่งยืน 
  ดังนั้นเพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูคุณความดีของ(อปพร.)ที่ได้เสียสละอุทิศก าลังกายก าลังใจความรู้
ความสามารถและอาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคมโดยไม่ได้หวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนและเพ่ือเป็นการยกย่อง
และเชิดชูความส าคัญของ(อปพร.)ให้ปรากฏแก่ประชาชนทั่วไปองค์การบริหารส่วนต าบลสากอได้เล็งเห็น
ความส าคัญของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนหรือ (อปพร.) ในพ้ืนที่ต าบลสากอจึงก าหนดให้มีกิจกรรมมอบ
ประกาศเกียรติคุณใหก้ับอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนหรือ(อปพร.) ดีเด่นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ในให้แก่อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนที่ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาต าบลสากอ ให้
ก้าวหน้าและมีความสุขในการใช้ชีวิตต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก(่อปพร.)ที่มีความมุ่งม่ันและเสียสละในการปฏิบัติงาน 
  3.2 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน 
  3.3 เพ่ือส่งเสริมพลังต้นแบบอาสาสมัคร 
  3.4 เพ่ือเสริมสร้างเกียรติยศชื่อเสียงของ(อปพร.)ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์ “เมตตากล้าหาญ” มุ่งท า
ความดีเพ่ือส่วนรวมสร้างความปลอดภัยให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ในสังกัดศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาส 
 

6. วิธีการด าเนินการ 
  6.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  6.2 ประชาสัมพันธ์แจ้งให้อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนต าบลสากอรับทราบรายละเอียด
โครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนดีเด่นประจ าปี 
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  6.4 ประชุมคณะกรรมการฯและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การมอบประกาศเกียรติคุณแก่
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนประจ าปี 
 

  6.5 ด าเนินการตามโครงการ 
  6.6 ประเมินผลและจัดท ารายงานสรุปผลการจัดทาโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  งบประมาณในการด าเนินการ จ านวน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
  10.2 เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน 
  10.3 เกิดพลังต้นแบบอาสาสมัครซึ่งเป็นพลังที่มีคุณค่ามุ่งรักษาประโยชน์ของประเทศชาติและ
ประชาชนอย่างแท้จริง 
  10.4 เกียรติยศชื่อเสียงปรากฏแก่อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.)ที่ยึดมั่นใน
อุดมการณ ์“เมตตากล้าหาญ” มุ่งท าความดีเพ่ือส่วนรวมสร้างความปลอดภัยให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป 
 
 

****************************************************************** 
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2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1.ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่ 9) ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด
นานกว่า 25 ปีตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น
และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆสรุปดังนี้คือ 
  ความพอประมาณหมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินโดยไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อื่นเช่นการผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
  ความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผลโดยพิจารณาจากปัจจัยที่เก่ียวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆอย่างรอบคอบ 
  การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
  เงื่อนไข 
  การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียงต้องอาศัยทั้งความรู้และคุณธรรม
เป็นพื้นฐาน 
  เงื่อนไขความรู้ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความรอบคอบ
ที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
  เงื่อนไขคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริต
และมีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
  ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลสากอทุกคนนั้นได้เห็นความส าคัญของการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  วางแผนการด ารงชีวิตอย่างมีเปูาหมายพร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์การบริหารส่วน
ต าบลสากอ จึงได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติและเป็น
แบบอย่างให้ผู้อื่นประพฤติปฏิบัติตาม 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอผู้ที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.2 เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
  3.3 เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
  3.4 เพ่ือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเองและบุคคลรอบข้าง 
  3.5 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงใช้จ่ายอย่าง
คุ้มค่ามีเหตุผลไม่ฟุุมเฟือยเกินฐานะของตนเอง 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการคัดเลือกผู้ที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแยก
ออกเป็นพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 

 

  4.2 ด าเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสากอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
  4.3 จัดท าใบประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติจ านวน 3 ฉบับ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  6.2 ประชาสัมพันธ์แจ้งให้พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างในสังกัดรับทราบ
รายละเอียดโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอเพ่ือเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นประจ าปี 
  6.4 ประชุมคณะกรรมการฯและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอเพ่ือเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงดีเด่นประจ าปี 
 

  6.5 ด าเนินการตามโครงการ 
  6.6 ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
  6.7 จัดท ารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลเพ่ือเสนอผลการด าเนินงานต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอมี
ความภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชูเกียรติ 
  10.2 พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอมี
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากข้ึน 
 
 
 
 

*************************************************************************** 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 

2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมี
คุณธรรมจริยธรรมและการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 

(1) มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนี
ในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาลจรรยาบรรณสากลและวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐสาเหตุส่วนมากเกิดจากการด า เนินงานของระดับ
บุคคลหรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กรหรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆที่เอ้ือให้เกิดการ
ทุจริตดังนั้นวิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร
ให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรโดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการ
ด าเนินงานก็ตามแต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคมชุมชน
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบดังนั้นองค์การบริหารส่วน
ต าบลสากอจึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติ
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้นเพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงาน
ภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
  3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใสมีคุณธรรม 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นท่ีมีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีและห้ามมิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษเรี่ยไรขอรับบริจาคหรือร้องขอให้ผู้ใช้บริการพา ไปสถานที่บันเทิงรวมถึง
เรียกร้องขอสิ่งอ านวยความสะดวกหรือประโยชน์อื่นใดเพ่ือแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอ านาจหน้าที่ 
  6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
  6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

 



 
๙๕. 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
  10.2 ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการน าไปยึดถือและปฏิบัติ 
  10.3 วัฒนธรรมองค์กรมีความโปร่งใสมีคุณธรรม 
 
 
 

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



๙๖. 
 

(2) กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ” 
 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ”  
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติ
ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค า นึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูลการติดตามตรวจสอบและการประเมินผล
การปฏิบัติงานทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่าเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการโดยวิธีการจัดท าความตกลง
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวิธีการอ่ืนใดเพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรวมทั้งมาตรา  45 
ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคุณภาพการให้บริการความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการความคุ้มค่าในภารกิจ
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาที่ก าหนดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอจึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลง
และติดตามผลการปฏิบัติราชการโดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลสากอกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคนและให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปีเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/
ฝุายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุายมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการและรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝุายตามข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ 
  3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุายสามารถจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
  พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลสากอทุกคนจะต้อง
จัดท าข้อตกลงผลงานกับผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนโดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดและรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงานโดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสากอกับเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคนภายใต้ตัวชี้วัดตามประเด็นการประเมินผล
การปฏิบัติราชการแต่ละมิติดังนี้ 

 
 



๙๗. 
 

   1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
   2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
   3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
   4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
   6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ซึ่งจะต้องครอบคลุมสาระส าคัญดังนี้ 
   - มิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษเรี่ยไรขอรับบริจาคหรือร้องขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถานที่
บันเทิงรวมถึงร้องขอสิ่งอ านวยความสะดวกหรือประโยชน์อื่นใดเพ่ือแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอ านาจหน้าที่ 
   - การให้บริการประชาชนห้ามมีการเลือกปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการเนื่องจากมีความสัมพันธ์
ส่วนตัวปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม 
 

  6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสานัก /
กอง/ฝุายโดยก าหนดหลักเกณฑ์การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
 

   ผลการประเมิน     ระดับคะแนนที่ได้รับ 
 

  มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม   ๕ 
  มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก    ๔ 
  มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี    ๓ 
  มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้    ๒ 
  มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง    ๑ 
 

  6.3 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
   วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
   1) ชี้แจงส านัก/กอง/ฝุายต่างๆผู้ปฏิบัติงานทราบและท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดและ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 
2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2548  
   2) ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสมเช่น 
   - ศึกษาข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆเช่นรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือนและ 12 เดือนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัดเป็น
ต้น 
   - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัดและผู้
จัดเก็บข้อมูลเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานใน
การก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
   3) รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เปูาหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนด 
   4) วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมายและเกณฑ์การให้
คะแนน 
   5) ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการกรณีที่การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดเพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงาน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

 
 



๙๘. 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  10.2 หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุายมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการและรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  10.3 มีแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝุายตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 
  10.4 หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุายสามารถจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
 
 

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



๙๙. 
 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการจังหวัดอ าเภอที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

(1) กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 

 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพ่ือการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอเนื่องจากเห็น
ความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล
สากอ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและ
ลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, 
อ าเภอ) แล้วองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วยโดยให้มีนักวิชาการ
ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายในและรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในทุกส่วนราชการการให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
ประจ าปีได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/ผู้อ านวยการกองคลังมีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่
เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินกรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน 45 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วงกรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง
สตง.แล้วแต่สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วงก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วันนับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ .ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริตมีการมอบหมายให้งานกฎหมายและ
คดี(นิติกร) ท าหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัดเที่ยงธรรมไม่เลือกปฏิบัติกรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบนอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน
ป.ป.ช./ส านักงานป.ป.ช. จังหวัดที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ เพ่ือความโปร่งใสและปูองกันการทุจริต 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  3.2 เพ่ือความโปร่งใสและปูองกันการทุจริตตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ทุกส านัก/กอง/ฝุายองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  - ทุกส านัก/กอง/ฝุาย/งานให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
  - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯตามระเบียบฯภายในก าหนด 

 
 



๑๐๐. 
7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กอง/ฝุายองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลสากอมีมาตรการจัดการกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 
  10.2 องค์การบริหารส่วนต าบลสากอมีความโปร่งใสและปูองกันการทุจริตตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 
 

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



๑๐๑. 
 

(2) มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”  
 

2. หลักการและเหตุผล 
  กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทยทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายกลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆอย่างโปร่งใสและสุจริตซึ่งหน่วยงานทั้ง
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และส านักคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลสากอจึงได้จัดให้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  การตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระอาทิ 
  - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปีหรือ
คณะท างาน LPA จังหวัด 
  - การรับการตรวจจากส านักงานป.ป.ช. ตามโครงการ ITA โดยตรวจประเมินจากแผนปฏิบัติการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสากอได้จัดท าขึ้น 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ทุกส านัก/กององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอให้ความร่วมมือในการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 

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



๑๐๒. 
 

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

 

(1) กิจกรรม “จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนก าหนดผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม “จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนก าหนดผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสเสนอข้อคิดเห็นซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆได้แก่ระบบอินเตอร์เน็ตทางโทรศัพท์หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเองฉะนั้นเพ่ือให้การ
ด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจึงได้แต่งตั้งคณะท างานประจ าศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลสากอ เพ่ือรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียน
ต่างๆและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
  3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
  6.2 ฝึกอบรมการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและด า เนินการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยโปร่งใสและเป็น
ธรรม 
  6.3 เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสากอ ให้ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญาประชาชนทั่วไปหน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หน่วยงานสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 
 
 
 



๑๐๓. 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสากอ ตามแนวทางความร่วมมือกับส านักงานยุติธรรมจังหวัดนราธิวาสโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 
 
 

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



๑๐๔. 
 

(2) มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 

ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ”  
 

2. หลักการและเหตุผล 
  สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 เรื่องมาตรการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือแนวทาง
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิ
บาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวังเพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของ
รัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรร
มาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาลเพ่ือให้
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลสากอจึงได้จัดท ามาตรการการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสากอ ว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้นทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่อง
ทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียนและการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการและเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระ วังมิให้
เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบลพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลบุคลากร
ทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบลลูกจ้างประจ าพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว
โปร่งใสเป็นธรรม 
 
 

4. เป้าหมาย 
  พนักงานส่วนต าบลพนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลบุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าสากอ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่วางกระบวนการและมาตรการที่เหมาะสมในการลงโทษ
พร้อมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริต 
  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบติดตามและตรวจสอบกรณีมีผู้กระท าผิดทุจริตเกิดข้ึนในองค์กร 

 
 



๑๐๕. 
 

  6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียนแจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่ายสะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลเพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจ
แก่ผู้ให้ข้อมูลในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
  6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการภายใน 5 วัน 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัดไม่มีเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ผลลัพธ์ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวังและติดตามตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
 
 
 

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

 



๑๐๖. 
 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 

(1) มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ณที่ท า
การของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า  “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของรัฐดังนั้น
เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ จึงได้ให้มีสถานที่
ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบล
สากอให้บริการณศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ โดยมีฝุายประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูล
ข่าวสารต่างๆที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ใน
การแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในการรักษาประโยชน์ของตน
ต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสากอ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ จ านวน 1 แห่ง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ณศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
  6.2 มีหน่วยประชาสัมพันธ์และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณ
การเงินการจัดหาพัสดุการค านวณราคากลางรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบกฎข้อบังคบัที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ข้อมูล
ครบตามรายการที่ก าหนดถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  6.4 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่บทบาทหน้าที่ 
  6.5 เผยแพร่ข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจให้ชัดเจนถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ www.rigo.go.th  
   
 



 
๑๐๗. 

 
 

  6.6 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540  
  6.7 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540  
 

  6.8 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
  6.9 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์
แก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 
 
 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๘. 
 
 

(2) กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ” 
 

1. ชื่อกิจกรรม :กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ”  
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติ
ไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดและเพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดีพ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสการมีส่วนร่วมสามารถ
ตรวจสอบได ้
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายจึงจัดท าระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการพ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและ
การรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ขึ้น 
  3.2 เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูศึกษาค้นคว้าตลอดจน
เผยแพร่จ าหน่ายจ่ายแจกรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
  3.3 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสารดังนี้ 
   1.) ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
   2.) ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
   3.) ข้อมูลข่าวสารอื่น 
   4.) ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
 

4. เป้าหมาย 
  4.1 จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจ านวน 1 แห่ง 
  4.2 ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการจ านวน 1 ชุด 
  4.3 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรอง
ส าเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ จ านวน 1 ฉบับ 
  4.4 แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารจ านวน 1 ฉบับ 
 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

6. วิธีการด าเนินงานโครงการ 
  6.1 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
  6.2 เมื่ออนุมัติแล้วแจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
  6.3 จัดท าร่างระเบียบฯว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  6.4 จัดท าร่างประกาศฯเรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารเสนอ
ต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  6.5 จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  6.6 จัดเตรียมสถานที่โต๊ะตู้เอกสารและจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 
  6.7 จัดระบบให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 0-4345-0005 
พร้อมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ท าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดเวลาท าการ 
 
 



๑๐๙. 
7. ระยะเวลาในการดาเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓)ณที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลสากอ 
 

8. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วนต าบลสากอณที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
  10.2 มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
  10.3 มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

 

 

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

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๐. 
(3) กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตามพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540” 

 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตามพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540”  
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  คุณธรรมจริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท า งานที่
จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐโดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการ
ท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ .ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า  “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตยการให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ให้ประชาชนรับรู้
อย่างถูกต้องรวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ดังนั้นเพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ มีความโปร่งใสในการ
ท างานมากยิ่งขึ้นจึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมน าความโปร่งใสสู่องค์กรเพ่ือให้บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใสและเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิดสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสใน
การท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ .ศ. 
2540  
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าพนักงานจ้างและตัวแทนชุมชนโดยมีผลการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ 
80 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจร้อยละ 80  
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

๖. วิธีการด าเนินการ 
 

  ขั้นตอนที่ ๑ ส ารวจความต้องการอบรม 
  ขั้นตอนที่ ๒ ออกแบบหลักสูตร 
  ขั้นตอนที่ ๓ ด าเนินกิจกรรม 
  ขั้นตอนที่ ๔ วัดผลความรู้ 
  ขั้นตอนที่ ๕ ติดตามและประเมินผล



๑๑๑. 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ปีงบประมาณละ 20,000 บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
อยู่ในเกณฑ์ท่ีสูง 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๒. 
 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณการเงินการจัดหาพัสดุ
การค านวณราคากลางรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมายระเบียบกฎข้อบังคับที่
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

 

(1) มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย”  
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆของหน่วยงานเช่นโครงสร้างและการจัดองค์กรอ านาจ
หน้าที่แผนงานโครงการและอ่ืนๆดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลสากอจึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ที่ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้นเพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
  3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีข้อมูลประเภทต่างๆเผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า10 ประเภท
ขึ้นไป 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆเผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ให้ได้รับทราบ
ได้แก่ 
   - แผนพัฒนาท้องถิ่น 
   - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   - แผนการด าเนินงาน 
   - แผนอัตราก าลัง 
   - แผนการจัดหาพัสดุ 
   - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
   - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
   - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
   - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
   - รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
   - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
   - ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

ฯลฯ 
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  6.2 ประเมินผลการรับรู้ของประชาชนและการเข้าถึงข้อมูลว่าอยู่ในระดับใดหากอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า
จะต้องหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อไปเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากที่สุด 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส านัก/กององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่องค์การบริหารส่วนต าบลสากอเผยแพร่ 
 
 
 

**************************************************************** 
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(2) กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลังพัสดุและทรัพย์สินของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลและการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงินการคลังพัสดุและทรัพย์สินขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลและการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  การบริหารงานราชการในปัจจุบันภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆการบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ต้องมี
ความโปร่งใสต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมต่างๆเพ่ือเป็นการปูองกันมิให้เกิดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน
ของภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบและกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริตหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  ประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณรายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปีและการ
จัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุต่างๆแผนจัดหาพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช า ระภาษี
ท้องถิ่นและการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการคลังผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอและ
ปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบมีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

********************************************************************** 
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3.1.3 มีการปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน 

 

(1) มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ”  
 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆของหน่วยงานเช่นโครงสร้างและการจัดองค์กรอ านาจ
หน้าที่แผนงานโครงการและอ่ืนๆดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
เผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลายเพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเปูาหมายได้แก่หน่วยประชาสัมพันธ์ณที่ท าการของหน่วยงานเว็บไซต์ของหน่วยงาน(www.rigo.go.th) สื่อ
สังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆโทรทัศน์วิทยุสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และสมารถเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
  3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานจ านวนไม่น้อยกว่า๔ช่องทาง 
 

5. พื้นที่ดาเนินการ 
  พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารข้อมูลการให้บริการต่างๆกฎเกณฑ์ข้อกฎหมายข้อบังคับฯลฯใน
ช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนไว้อย่างชัดเจนได้แก่ 
   - บอร์ดหน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
   - บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอตามชุมชน/หมู่บ้าน 
   - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วย
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 

   - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง 
   - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
   - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านสื่อมวลชน/การ
จัดแถลงข่าว 
   - หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
   - ประกาศผ่านเว็บไซต์(www.rigo.go.th)/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊คที่มีข้อมูลผลการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 

http://www.rigo.go.th/
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7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานมีหลากหลาย 
  10.2 ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
  10.3 ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
 
 
 

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

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๗. 
3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และสุขอนามัยของประชาชน
ในท้องถิ่น 

 

(1) โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  ตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนมีกระบวนการ
จัดท าทบทวนปรับปรุงแผนชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นน าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่นของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ได้ด าเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน
ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ประจ าปีพ.ศ. 
2561 – 2564 รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอในปี
ถัดไปองค์การบริหารส่วนต าบลสากอจึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชนประจ าปีพ.ศ. 256๒
ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชน
และวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
  3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชนน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
  3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
  3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการร่วมคิดร่วมท าร่วมแก้ปัญหาและส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
  3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนและจัดให้มีประชุมเวทีประชาคมจ านวน๗หมู่บ้านในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลสากอ ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชนเพ่ือน ามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

๖. วิธีด าเนินการ 
  6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
  6.2 สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคมโดยประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
  6.3 ประสานวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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  6.4 จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
  6.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
  6.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
  6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
  6.8 จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  6.9 ประเมินผลและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓)จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน
และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชนจ านวน๗หมู่บ้านระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายนของทุกปี 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 

  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนา
ท้องถิ่น 
  10.2 ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
  10.3 ได้แผนงานโครงการของชุมชนเพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
  10.4 ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
  10.5 ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
  10.6 ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

**************************************************************** 
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(2) กิจกรรมการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 

 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชนและมี
เปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรงโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็น
การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนลดความเหลื่อมล้ าของสังคมเห็นควรจัดตั้งศูนย์
ยุติธรรมชุมชนต าบลสากอ เพ่ือรับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนต่างๆ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการณที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
สากอ 
  3.3 เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าของสังคมประชาชนในพื้นท่ีเข้าถึงการรับบริการได้อย่างทั่วถึง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องโดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพสามารถด า เนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจรวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง /ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการ
จัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได้ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลสากอ มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
  6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
  6.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง/ส่งต่อเรื่องให้กับส านักงาน
ยุติธรรมจังหวัดเพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
  6.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ให้บริการในวันเวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์)ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย
ช่องทางร้องทุกข/์ร้องเรียนดังนี้ 
  7.1 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
  7.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 0๗๓-๕๓๐๙๗๖ทางโทรสารหมายเลข๐๗๓-๕๓๐๙๗๗ 
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  7.3 ทางเว็บไซต์ www.rigo.go.th  
 

  7.4 ทางไปรษณีย์ 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือนท าให้เห็นว่าประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกันแสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
  10.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  10.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
 
 

****************************************************************** 
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 

(1) มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน 
 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ .ศ. 2546 ได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติราชการมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความจ าเป็นมีการปรับปรุงภารกิจให้
ทันต่อสถานการณ์ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการและมีการ
ประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 
  ดังนั้นเพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมควบคู่กับการพัฒนา
บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความ
รวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งเพ่ือเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขึ้นซึ่งในกรณี
การร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคลจะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียนเพ่ือมิให้ผู้ร้องเรียน
ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้บริการข้อมูลข่าวสารให้ค าปรึกษารับ
เรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การ
บริหารส่วนต าบลสากอ มีข้ันตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  3.3 เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดระเบียบ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนต าบลสากอได้รับการแก้ไขปัญหากรณีมีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และองค์การบริหารส่วน
ต าบลสากอด าเนินการแก้ไขปัญหาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 

6. วิธีการด าเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของหน่วยงาน 
   - จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
   - จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย ์
   - แจ้งผู้รับผิดชอบตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลสากอเพ่ือความสะดวกในการ
ประสานงาน 
  6.2 ก าหนดช่องทางตรวจสอบและระยะเวลาด าเนินการรับข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์เพ่ือประสาน
หาทางแก้ไขปัญหาจากช่องทางต่างๆพร้อมทั้งประกาศเผยแพร่/กระบวนการเรื่องขั้นตอนร้องเรียนให้ประชาชน
ได้รับทราบ 
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ช่องทาง 
ความถี่ 

ในการตรวจสอบช่องทาง 

ระยะเวลาด าเนินการรับข้อร้องเรียน/
ร้องทุกข์ เพื่อประสาทหาทางแก้ไข

ปัญหา 
หมายเหตุ 

ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
อบต.สากอ 

ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ภายใน ๑ วัน 
 

ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ 
อบต.สากอ 

ทุกวัน ภายใน ๑ วัน 
 

ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์
พ้ืนฐาน ๐๗๓-๕๓๐๙๗๖ 

ทุกวัน ภายใน ๑ วัน 
 

ร้องเรียนผ่านทาง 
Face Book 

ทุกวัน ภายใน ๑ วัน 
 

 

  6.3 จัดให้มีการบันทึกข้อร้องเรียน 
   - กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยมีรายละเอียดชื่อ-สกุลที่อยู่หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และสถานที่เกิดเหตุ 
   - ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ลงสมุดบันทึกข้อ
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์
  6.4 ประสานหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์และการแจ้งผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 
   -กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสารประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสารเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 
   -ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน
เช่นไฟฟูาสาธารณะดับการจัดการขยะมูลฝอยตัดต้นไม้กลิ่นเหม็นรบกวนเป็นต้นจัดท าบันทึกข้อความเสนอไปยัง
ผู้บริหารเพ่ือสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   -ข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ให้
ด าเนินการประสานหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
   -ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานเช่นกรณีผู้ร้องเรียนท าหนังสือร้องเรียนความไม่
โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกข้อความเพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไปยังหน่วยงานที่
รับผิดชอบเพื่อด าเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 
  6.4 ติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและจัดระบบให้ผู้ร้องเรียนติดตามผลได้ด้วยตนเองให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินการให้ทราบภายใน 15 วันท าการเพ่ือเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯจะได้แจ้งให้ผู้
ร้องเรียนทราบต่อไป 
  6.5 รายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารทราบ 
   -รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน 
   -ให้รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียนหลังจากสิ้นปีงบประมาณเพ่ือน ามาวิเคราะห์การ
จัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ในภาพรวมของหน่วยงานเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาองค์กรต่อไป 
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7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารให้ค าปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนในต าบลสากอ 
  10.2 การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสากอ มีข้ันตอน/กระบวนการและแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  10.3 องค์การบริหารส่วนต าบลสากอได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนดระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ีก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 
  10.4 การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 
 

********************************************************************** 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง
ระยะเวลาและผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 

(1) มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  เหตุร าคาญหมายถึงเหตุหนึ่งเหตุใดอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชนผู้ที่อยู่อาศัยอยู่
ในบริเวณใกล้เคียงซึ่งมีสาเหตุมาจากการกระท าดังต่อไปนี้เช่นแหล่งน้ าทางระบายน้ าที่อาบน้ าส้วมหรือที่ใส่มูลหรือ
เถ้าหรือสถานท่ีอ่ืนใดซึ่งอยู่ในท าเลไม่เหมาะสมสกปรกมีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการเททิ้งสิ่งใดเป็นเหตุให้มี
กลิ่นเหม็นหรือละอองเป็นพิษหรือเป็นหรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์พาหะน าโรคหรือก่อให้เกิดความเสื่อมหรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพหรือการกระท าใดๆอันเป็นเหตุให้เกิดกลิ่นแสงรังสีเสียงความร้อนสิ่งมีพิษความสั่นสะเทือนฝุุน
ละอองหรือกรณีอ่ืนใดจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  ดังนั้นท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนในการตอบสนองและแก้ไขปัญหาโดยตรง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีบทบาทส าคัญและเป็นไปตามหน้าที่ในการควบคุมดูแล
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ร.บ. อบต. พ.ศ.2537) และนโยบายการ
กระจายอ านาจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจพ.ศ.2542 ซึ่งก าหนดให้งาน
สาธารณสุขด้านการส่งเสริมสุขภาพการปูองกันและการควบคุมโรคติดต่อเป็นภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดีในสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ได้เล็งเห็นความส าคัญเกี่ยวกับงานด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมจึง
ได้ก าหนดให้มีมาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้คุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยั่งยืนเพื่อประโยชนสุขของประชาชนสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารราชการของประเทศต่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดการเหตุร าคาญด้านการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
  3.2 เพ่ือน ากระบวนการมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเหตุร าคาญไปปฏิบัติให้เป็นแนวทาง
เดียวกันและมีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.3 เพ่ือเป็นหลักประกันให้กับประชาชนต าบลสากอจะได้รับความคุ้มครองให้ได้รับบริการด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนสร้างความพึงพอใจและเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
  3.4 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการผลักดันให้การพัฒนาระบบราชการไทยมีประสิทธิภาพ/คุ้มค่ามุ่งเน้น
ประโยชน์สุขของประชาชน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตต าบลสากอ ได้รับบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 

6. วิธีการด าเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งคณะท างานจัดการเหตุร าคาญ 
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  6.2 ก าหนดแนวทางในการควบคุมปัญหาเหตุร าคาญให้เป็นไปตามหลักวิชาการด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
  6.3 ก าหนดแผนภูมิการท างาน(Flow Chart) จัดท าผังกระบวนการก าหนดบทบาทความ
รับผิดชอบของคณะท างานและมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้เหมาะสม 
  6.4 พัฒนาระบบเฝูาระวังปัญหาเหตุร าคาญ 
  6.5 ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีเหตุเดือดร้อนร าคาญด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  6.6 ก าหนดวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการแจ้งผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้
ร้องเรียนทราบ 
  6.7 จัดท าข้อสรุปวิเคราะห์ข้อมูลแปรผลวินิจฉัยและรายงาน 
  6.8 ติดตาม/รายงานผลการตรวจวินิจฉัยเหตุร าคาญและรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดการเหตุร าคาญด้าน
การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  10.2 องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ได้น ากระบวนการมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเหตุ
ร าคาญไปปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  10.3 ประชาชนต าบลสากอมีหลักประกันที่ได้รับความคุ้มครองให้ได้รับบริการด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนสร้างความพึงพอใจและเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
  10.4 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการผลักดันให้การพัฒนาระบบราชการไทยมีประสิทธิภาพ/คุ้มค่า
มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชน 
 
 
 

******************************************************************** 
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(2) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบกลั่นกรองการใช้อ านาจโดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริงข้อ
กฎหมายที่ถูกต้องและต้องเป็นธรรมกับทุกฝุายเมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้
แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
  3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบ
มาปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริม
ภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

6. วิธีการด าเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
  6.2 ก าหนดช่องทางการร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 
  6.3 ก าหนดหน่วยงานและผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและให้มีการรายงานผลการ
ด าเนินการเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบเมื่อแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
  6.4 แจ้งผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
  6.5 มีการรายงานผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้าในเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

9. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเป็นธรรมกับทุกฝุาย 
  10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 

******************************************************************* 
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(3) กิจกรรมแจ้งเบาะแสร้องเรียนการทุจริต 
 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมแจ้งเบาะแสร้องเรียนการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาส าคัญของประเทศที่ต้องร่วมกันแก้ไขให้หมดไปจากสังคมไทยและที่
ส าคัญนั้นรัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้การแก้ปัญหาจะต้องเปิดรับฟังความเห็นประชาชนทุกภาคส่วนเพ่ือให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนและกลไกส าคัญในการปฏิรูปประเทศด้านการปูองกันการทุจริตรวมทั้งยังเป็นการยกระดับ
ธรรมาภิบาลในภาครัฐซึ่งจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการเฝูาระวังแจ้งเบาะแสการทุจริตผลจากการรับฟัง
ความเห็นทั้งหมดนี้จะน าไปประกอบการจัดท าแผนปฏิรูปประเทศด้านการปูองกันการทุจริตให้แล้วเสร็จ 
  การจะท าให้ประเทศของเราเป็นบ้านเมืองที่ดีปราศจากคอร์รัปชั่นดูเป็นเรื่องยากเกินฝันเพราะที่
ผ่านมาประชาชนจะพูดหรือท าอะไรก็ยากทั้งเกรงกลัวทั้งไม่รู้ว่าตนเองควรจะท าอะไรหรือไปร้องเรียนกับใครได้มี
บ่อยครั้งที่โดนหลอกโดนปิดบังและโดนข่มขู่จะหวังพ่ึงรัฐบาลพ่ึงนักการเมืองก็ยังล าบากใจดังนั้นการที่รัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 63 ให้ “รัฐต้องสนับสนุนและปกปูองการรวมตัวของประชาชนเพ่ือต่อสู้กับปัญหา
คอร์รัปชั่นของชาติ” จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวหน้าและเหมาะสมอย่างยิ่งมุ่งหวังที่จะท าให้ประชาชนสามารถ
รวมตัวกันเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการจัดการกับปัญหาคอร์รัปชั่นของชาติโดยก าหนดให้รัฐบาลต้องขจัดสิ่งที่
เป็นอุปสรรคส าหรับประชาชนควบคู่ไปกับการจัดให้มีการสนับสนุนอย่างเหมาะสมเพียงพอรณรงค์ให้ความรู้และ
สร้างค่านิยมคนไทยมีวัฒนธรรมรังเกียจและไม่ยอมรับการโกงและไม่ยอมให้ใครโกงแนวทางเช่นนี้จึงเป็นเรื่อง
ถูกต้องเพราะจะท าให้ประชาชนได้แสดงบทบาทความเป็นเจ้าของประเทศที่กล้าลงมือกระท า เพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างยั่งยืนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดอนาคตของประเทศอย่าง
แท้จริงและท้ังหมดนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่า “คนไทยสามารถเอาชนะคอร์รัปชั่นได”้ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  3.2 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนตื่นตัวเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนมีความเป็นอิสระและเข้มแข็งด้วย
ตัวเองสามารถร่วมมือกับรัฐอย่างเท่าเทียมและมีศักดิ์ศรี 
  3.3 เพ่ือให้ประชาชนสามารถฟูองหน่วยงานของรัฐเนื่องจากการกระท าหรือการละเว้นการ
กระท าของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ 
  3.4 เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปูองกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่นโดยการท าให้ทุกคนรู้เท่าทันปัญหาสถานการณ์และภัยร้ายจากคอร์รัปชั่นที่ก าลังเกิดขึ้นทั้งในภาครัฐและ
เอกชน 
  3.5 เพ่ือสร้างกลไกที่ท าให้ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงออกและสนับสนุนการรวมกลุ่มเพ่ือ
การเคลื่อนไหวต่อต้านคอร์รัปชั่นโดยได้รับการคุ้มครองจากรัฐ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตต าบลสากอให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสการทุจริตเป็นอย่างดี 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงโดยมอบหมายงานกฎหมายและบังคับคดีเป็น
ผู้ด าเนินการ 
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  6.2 จัดให้มีระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริต 
  6.3 เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทุจริตโดยเปิดให้ประชาชนเข้ามาเป็นเครือข่ายในการให้
ข้อมูลการทุจริตกับเจ้าหน้าที่ 
  6.4 จัดให้มีระบบการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสการทุจริตหรือเมื่อตนเองเป็นผู้ไปเปิดเผยข้อมูลการ
ทุจริตแก่ป.ป.ช. ,ป.ป.ท. และป.ป.ง. จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนมากขึ้นในเรื่องการคุ้มครองในการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆทั้งเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของนักการเมืองเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 
  6.5 รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนพร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขและ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบผ่านทางเว็ปไซต์ 
  6.6 รายงานและติดตามผลการด าเนินให้ผู้บริหารทราบ 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  10.2 ประชาชนตื่นตัวเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนมีความเป็นอิสระและเข้มแข็งด้วยตัวเองสามารถ
ร่วมมือกับรัฐอย่างเท่าเทียมและมีศักดิ์ศรี 
  10.3 ประชาชนสามารถฟูองหน่วยงานของรัฐเนื่องจากการกระท าหรือการละเว้นการกระท าของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ 
  10.4 ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปูองกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่นโดยการ
ท าให้ทุกคนรู้เท่าทันปัญหาสถานการณ์และภัยร้ายจากคอร์รัปชั่นที่ก าลังเกิดขึ้นทั้งในภาครัฐและเอกชน 
  10.5 ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงออกและสนับสนุนการรวมกลุ่มเพ่ือการเคลื่อนไหวต่อต้าน
คอร์รัปชั่นและได้รับการคุ้มครองจากรัฐ 
 
 
 

****************************************************************** 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดท างบประมาณ 
 

(1) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 
2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนาข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการดังนั้นเพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ใน
ฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบลมีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วน
ต าบลสากอ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอขึ้นเพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบฯ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มี
ส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอและ
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลสากอให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสากอ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ก าหนดด้วยความถูกต้องโปร่งใสและ
สุจริต 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอจ านวน 9 คน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบล 
  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอบางต าแหน่งใน
ปัจจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปีตามที่ระเบียบฯก าหนดจึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่ง
ดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอแทน
กรรมการฯที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนาข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่ก าหนด 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผนส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๓๐. 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสากอเพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสา
กอและร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสา
กอความต้องการของประชาชนและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสากอด้วยความถูกต้องโปร่งใสสุจริตและ
ให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 
 

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



๑๓๑. 
(2) โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกฎหมายที่
ค่อนข้างใหม่และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกันท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจาย
อ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ จึงได้จัดท าโครงการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปีขึ้นเพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนโปร่งใสและตรวจสอบได้เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่นและรายงานการด าเนินงานอีกทางหนึ่งด้วย 
 

4. เป้าหมาย 
  ผู้น าองค์กรประชาชนเช่นก านันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรก านันผู้น าชุมชนแพทย์ประจ า
ต าบลอาสาสมัครสาธารณสุขสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกลุ่มอาชีพต่างๆตลอดจนประชาชนทั่วไป 
 

5. วิธีด าเนินการ 
  5.1 ติดต่อประสานงานกับผู้น าหมู่บ้านและจัดเตรียมสถานที่ 
  5.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
  5.3 วางแผนก าหนดวันเวลาสถานที่ 
  5.4 ร่วมเสนอโครงการเพ่ือการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการและมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
  5.5 ด าเนินโครงการตามวันเวลาที่ก าหนด 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

7. งบประมาณในการด าเนินการ 
  งบประมาณในการด าเนินการ 30,000 บาท(สามหมื่นบาทถ้วน)  
 

8. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผู้ เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วมตระหนักถึง
ความส าคัญของการกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
 
 

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

 



๑๓๒. 
 

(3) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตต าบลสากอ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตต าบลสา
กอ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นส าคัญจึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชนสร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย
ตนเองดังความหมายของแผนแม่บทชมชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเองก าหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกันปูองกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้ชุมชนเปลี่ยน
แนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิมและวิ่งตามกระแสเงินท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้รู้จักชุมชนของตนเองสามารถค้นหา
ทรัพยากรและศักยภาพของตนเองตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้และการประสานกับหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนเพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนใน
ปัจจุบันและปูองกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่นข้อดีโอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอย่างมีเปูาหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถก าหนด
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 

6. วิธีการด าเนินการ 
  6.1 ประชุมผู้บริหารก านันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
  6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียง
ตามสายในหมู่บ้าน 
  6.3 ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 
  6.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณในการด าเนินการ 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน)  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชนทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความ
ร่วมมือกันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีเ อ้ืออาทรต่อกันได้รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติค่านิยมที่ดีให้กับ
ลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 

 
 



๑๓๓. 
3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

 

(1) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสากอได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณและเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลสากอจึงได้มี
มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโดยด า เนินการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560  
 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลสากออย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอได้มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ
มาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าทีอ่ย่างถูกต้อง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง๗หมู่บ้าน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลสากออย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอได้มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลสากอในหลายๆ
ส่วนเช่นให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุเช่นเป็นกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้างฯลฯ 
  6.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุเพ่ือ
เรียนรู้ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดและกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสากอ 
 
 
 



  ๑๓๔. 
 

  10.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิหน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 
 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕. 
 

3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

(1) กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอเพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขส่งเสริม
พัฒนาขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอต่อไป 
  ดังนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 องค์การบริหารส่วนต าบลสากอจึงได้จัดท าโครงการ
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอเพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสากอมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลสากอมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติราชการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายก าหนด 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
  3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอและเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสากอ 
  3.3 เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสากอ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
  6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
  6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการ 
  ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ (ตามหนังสือสั่งการที่มท 
0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 2558) จ านวน 7 คนประกอบด้วย 
   (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชนภาคเอกชน 2 คน 
   
 
 



๑๓๖. 
 

   (2) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน 
 

   (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน 
   (4) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นกรรมการและเลขานุการ 
   (5) หัวหน้าส านักปลัดเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
   (6) หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไปหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ช่วยเลขานุการให้คณะกรรมการ
ฯด าเนินการดังนี้ 
   1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอปีละ 2 ครั้งเป็น
อย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลสากอทราบเพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุงแก้ไขส่งเสริมพัฒนาขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
   3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสากอส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
   4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสากอมอบหมาย 
  6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
  6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  6.7 ด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
  6.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสากอ พร้อมตัวชี้วัด 
  6.9 การติดตามและประเมินผล 
  6.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯแล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงด าเนินการแก้ไขต่อไป 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 
 
 

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



๑๓๗. 
(2)มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสอดคล้อง
กับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ .ศ. 
2546  
  1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
  2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
  3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  ดังนั้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอให้เกิดความ
โปร่งใสตรวจสอบได้เสริมสร้างบทบาทของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้านและ
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546  
 

3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลสากอให้เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
  2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

4. เป้าหมาย 
  ผู้แทนชุมชนผู้แทนสภาท้องถิ่นผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนพนักงานส่วนต าบล 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯโดยท าหน้าที่ตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลโครงการ 
  6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลสากอตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยผู้แทนชุมชนผู้แทนสภาท้องถิ่นผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนพนักงานส่วนต าบลและร่วมระดม
สมองในการปรับปรุงแก้ไขโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบตามหลักเกณฑ์ฯก าหนด 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 



๑๓๘. 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสากอหรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลสากอมี
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 
 
 

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



๑๓๙. 
 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
 

(1) มาตรการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสากอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด า เนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญที่แทรกอยู่ใน
การปฏิบัติงานตามปกติซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่ก าหนดโดย
ผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพ่ือให้สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่
ชัดเจนดังนั้นการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบข้อบังคับตลอดจนกฎหมาย
ต่างๆที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานควบคุมภายในพ.ศ. 2544  
  3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆทางด้านการบัญชีและด้าน
อ่ืนๆทีเ่กี่ยวข้อง 
  3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
ค าสั่งมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด 
  3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม 
  3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกส านัก/กองขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ทุกส านัก/กองขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

6. วิธีการด าเนินการ 
  6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆด้วยเทคนิคและวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไปปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสมโดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบรวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
  6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการเงินการพัสดุและทรัพย์สิน
รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามนโยบายกฎหมายระเบียบ 
 
 
 



๑๔๐. 
 
 

ข้อบังคับค าสั่งและมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สินและ
การใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประหยัด 
  6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ/หรือระเบียบข้อบังคับค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
  6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น 
  10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
  10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงานที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าประหยัด 
 
 
 

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



๑๔๑. 
(2) การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

 

1. ชื่อโครงการ : การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ. 
2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณดังนั้นเพ่ือให้การ
ปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯก าหนดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ จึงได้มีการจัดท าและรายงานการ
ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดเป็นประจ าทุกป ี
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลสา
กอ 
  3.2 เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสา
กอทราบตามแบบที่ระเบียบฯก าหนด 
  3.3 เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินตามก าหนด 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกส านัก/กองขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ทุกส านัก/กองขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร 
  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 
  6.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อยด าเนินการ
ประเมินองค์ประกอบตามแบบปค.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบปค.๖ 
  6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรด าเนินการรวบรวมเพ่ือ
จัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯข้อ 6 ระดับองค์กรและน าเสนอผู้บริหารพร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

7. ระยะเวลาในการดาเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

  10.2 ลดโอกาสความผิดพลาดปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
  10.3 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 



๑๔๒. 
 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในโดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสี่ยงและรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

 

(1) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่า
จะเป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆไปซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบระบบบัญชีหนังสือสั่งการและหนังสือตอบข้อหารือต่างๆโดยส่วน
ใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการ
ก าหนดไว้ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆนอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงานจึงไม่สามารถ
สะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ 
  ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใดการที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงานอาจเป็นช่องทางรั่วไหลท า ให้เกิดความ
เสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผลทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และ
มอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสมการมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคน
เดียวการควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหาร
ความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้นและพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่
เสมอองค์การบริหารส่วนต าบลสากอพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุม
ภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลท า ให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็นลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆที่อาจมีขึ้น 
  3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
  3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบายกฎหมายเงื่อนไขสัญญาข้อตกลงระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่ง
จะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 
 



๑๔๓. 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ. 2544 ข้อ 6  
  6.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  6.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯเพ่ือสรุปข้อมูล
โดยน าผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปูองกันการทุจริต 
  6.4 แจ้งให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคนรับรู้ถึงแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอพร้อมน าไปปฏิบัติเพ่ือที่จะลดความเสี่ยงจากกิจกรรมต่างๆมิให้เกิดขึ้นในองค์กรอีก
ต่อไป 
  6.5 รายงานผลการปฏิบัติงานความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
สากอและผู้บริหารทราบ 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกกอง/ส านักขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  10.2 การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประหยัดและคุ้มค่า 
  10.3 มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้สามารถน า ไปใช้ในการ
ตัดสินใจ 
  10.4 การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่
วางไว้ 
  10.5 เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
  10.6 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามมาตรฐานข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
  10.7 กิจกรรมการควบคุมภายในร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
  10.8 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
  10.9 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
  10.10 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 
 
 

******************************************************************* 
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(2) มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 

 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ. 
2544 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรม
หรือโครงการต่างๆของหน่วยรับตรวจและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากรซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สินการปูองกัน
หรือลดความผิดพลาดความเสียหายการรั่วไหลการสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีการด า เนินการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในเพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อปูองกันหรือลดความเสียหายความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายในจึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ไปด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยงในการปูองกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหายการรั่วไหลการสิ้นเปลือง
หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
  3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแล
ภายในเวลาที่ก าหนด 
  3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบปค.๖) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
  6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอน าแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบปค.๖) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนดและรายงานผลการด าเนินการต่อที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)  

 

  6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอรายงานผลการด าเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบปค.๖) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 
 



๑๔๕. 
 

  6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลสากอประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเ พียงพอหรือไม่
หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
  6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
  6.6 ความเสี่ยงหรือข้อบกพร่องที่ตรวจพบน ามาพัฒนาจัดให้มีระบบปูองกันหรือตรวจสอบการละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  หน่วยตรวจสอบภายในองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
  10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้
กากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
 
 
 

************************************************************************ 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ 
 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
โอนย้ายข้าราชการพนักงานลูกจ้าง 

 

(1) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้งการโอนย้าย 

 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแต่งตั้งการโอนย้าย 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ .ศ.2542 ให้อ านาจแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีอิสระด้านการบริหารงานบุคคลโดยก าหนดให้มีคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ของตนเองเพ่ือท าหน้าที่ในด้านการบริหารงานบุคคลโดยที่ผ่านมาการบริหารงานบุคคลยังไม่ เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล (Good Governance) อันเป็นหลักในการปกครองบริหารจัดการควบคุมดูแลกิจการต่างๆให้เป็นไปตาม
ครรลองธรรมแต่ยังคงประสบปัญหาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นอยู่หลายประการอาทิระบบอุปถัมภ์ซึ่งเป็น
ระบบอาศัยหลักการแห่งความเมตตาเกื้อกูลช่วยเหลือสงเคราะห์ในบรรดาวงศาคณาญาติมิตรพรรคพวกและผู้อยู่ใน
อุปการะมามีอิทธิพลเหนือการสอบบรรจุแต่งตั้งโอนย้ายโดยใช้บารมีของผู้ที่มีอ านาจสูงสุดจากในองค์กรซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้แต่บุคลากรที่ไม่มี
สมรรถภาพในการท างานผลงานก็ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นระบบที่ไม่ได้อยู่บนฐานของความสามารถเกิดภาวะคน
มากกว่างานหรือคนไม่เหมาะสมกับลักษณะของงานคนไม่มีคุณภาพได้เข้ามาอยู่ในองค์กรขาดความตั้งใจในการ
ท างานรับใช้ประชาชนส่งผลต่อประสิทธิภาพในงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯลฯเป็นต้น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานบุคคลของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ระบบการสรรหาบุคลากรแบบระบบอุปถัมภ์นั้น
หมดสิ้นไปจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมบทบาทของประชาชนให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการโอนย้ายซึ่งจะต้องมีการด า เนินงานที่โปร่งใสและเป็น
ธรรมในการบริหารงานบุคคลโดยจัดเป็นระบบการสรรหาบุคลากรที่ใช้หลักแห่งความดี (ระบบคุณธรรม) 
ประกอบด้วยปัจจัยดังนี้ใช้หลักความสามารถหลักความเสมอภาคหลักความมั่นคงและหลักความเป็นกลางทางการ
เมืองซึ่งจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการบริหารงานที่ดีประสิทธิภาพการท างานสูงตลอดจนมีการ
พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เกิดข้ึนอย่างกว้างขวางด าเนินงานด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมเพราะ
การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นถือเป็นรากฐานที่ส าคัญตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยและสอดรับตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลหลักการคัดเลือกสรรหา
บุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล 
  3.2 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแต่งตั้งการโอนย้ายเสริมสร้างบทบาทของประชาชนในการตรวจสอบระบบการบริหารงานและกิจการ
สาธารณะขององค์กรปกครองท้องถิ่นต่อเนื่องและยั่งยืน 
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  3.3 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้หลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและเปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็นของทุกภาคส่วนรวมทั้งการ
ก าหนดนโยบายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของข้าราชการและประชาชนตลอดจนภาคส่วนต่างๆได้อย่างด ี
  3.4 เพ่ือให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
และภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้อง 
  3.5 เพ่ือส่งเสริมการท างานซึ่งท าให้เกิดความมุ่งมั่นในการท างานที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารราชการและการท างานบูรณาการร่วมกับภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ตัวแทนหมู่บ้านจ านวนหมู่บ้านละ 1 คนรวม๗คนเข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 

6.วิธีด าเนินการ 
  6.1 ก าหนดมาตรการ/วิธีการในการเสริมสร้างบทบาทของประชาชนในการตรวจสอบระบบการ
บริหารงานบุคคลองค์กรปกครองท้องถิ่นต่อเนื่องและยั่งยืน (โดยยกเลิกระบบอุปถัมภ์และใช้ระบบคุณธรรม)  
  6.2 แต่งตั้งคณะท างานโดยคัดเลือกจากตัวแทนหมู่บ้านเข้ามาเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลให้
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตามแนวทางการบริหารงานบุคคล 
  6.3 ประชุมหารือเพ่ือก าหนดมาตรการที่ให้ความเป็นธรรมและไม่ขัดต่อพรบ.บริหารงานบุคล 
  6.4 ดาเนินการตามมาตรการที่ได้ก าหนดไว้ 
  6.5 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/แนวทางการบริหารงานบุคคล 
  6.6 ติดตาม/ประเมินผลการด าเนินการตามมาตรการและรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงานบุคคลหลักการคัดเลือกสรรหาบุคลากร
ตามหลักธรรมาภิบาล 
  10.2 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการ
โอนย้ายเสริมสร้างบทบาทของประชาชนในการตรวจสอบระบบการบริหารงานและกิจการสาธารณะขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นต่อเนื่องและยั่งยืน 
  10.3 ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้หลักการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมและเปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็นของทุกภาคส่วนรวมทั้งการก าหนด
นโยบายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของข้าราชการและประชาชนตลอดจนภาคส่วนต่างๆได้อย่างดี 
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  10.4 ประชาชนมีความเชื่อมั่นในแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้อง 
  10.5 การท างานได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการและการท างาน
บูรณาการร่วมกับภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้องท าให้เกิดความมุ่งม่ันในการท างาน 

 
 
 

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



๑๔๙. 
 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบก ากับดูแลการบริหารงบประมาณการรับ-จ่ายเงินการหา
ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 

(1) กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบและต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็วถูกต้องประชาชนหรือผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมายข้อเท็จจริงไม่มีข้อผิดพลาด
บริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานการบริหารการเงินการคลังเกิด
ความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้รายงานการเงิน
จากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อประชาชน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
  3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใสสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าและเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินโครงการและการใช้งบประมาณ (งบลงทุนหมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็ปไซต์ www.rigo.go.th ข่าว
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
  6.2 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ .ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบณที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสากอภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันสิ้นปีและจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเพ่ือน าเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 
 
 



  ๑๕๐. 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
  10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้องรวดเร็วเกิดความประหยัด 
  10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 
 
 
 

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



๑๕๑. 
 
 

(2) กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับการจ่าย 
และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 

 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับการจ่ายและการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับจัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย
เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียมค่าบริการจะต้อง
เป็นไปด้วยความโปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบจึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้องมีความ
สุจริตส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลสากอจึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้การ
รับจ่ายเงินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใสประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและรับทราบถึง
รายรับ-รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การรับ- จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  การจัดท ารายงานทางการเงินเป็นปัจจุบัน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
6. วิธีการด าเนินการ 
  6.1 มีการประชาสัมพันธ์งบรับ-จ่ายให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ของอบต.  
  6.2 เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินและเข้าร่วมสังเกตการณ์ใน
การบริหารงบประมาณ 
  6.3 สรุปผลการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอให้ประชาชนทราบทางช่องทาง
ต่างๆเช่นทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเสียงตามสายหอกระจายข่าวเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานการเงินและบัญชีกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกข้ันตอน 
  10.2 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสากอท าให้เกิดความโปร่งใสในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 

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



๑๕๒. 
 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบก ากับดูแลการจัดหาพัสดุ 
 

(1) กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอได้เล็งเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ .ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนต าบลสากอจึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชนเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสากอทุกขั้นตอนซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดง
ความคิดเห็นได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริงส่วน
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น
เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผยโปร่งใสเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาระบบ
ราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
  3.2 เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอให้
เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคมเพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้แก่กรรมการตรวจการจ้างและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีต าบลสากอสามารถ
เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
  6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบฯซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลสากอได้ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง
โปร่งใสโดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
  6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการเมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้าง
อย่างละเอียดและถูกต้อง 
 
 
 
 
 



๑๕๓. 
 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 

 

8. งบประมาณในด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสากอมีความโปร่งใสโดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 
 
 
 
 

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



๑๕๔. 
 

(2) โครงการอบรมให้ความรู้ด้านบทบาทและหน้าที่ของกรรมการตรวจการจ้าง 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านบทบาทและหน้าที่ของกรรมการตรวจการจ้าง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  การตรวจรับพัสดุการตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้างเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญที่
จะบริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจรับกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอ านาจ
หน้าที่ตามระเบียบฯและเข้าใจเงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดีเพราะหากไม่เข้าใจหรือเข้าใจ
คลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่
แล้วอาจท าให้เกิดความเสียหายนอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่งอาญาวินัยหรืออาจถูกฟูองร้องต่อศาล
ปกครองได้องค์การบริหารส่วนต าบลสากอได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง
ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้างเพ่ือความโปร่งใสจึงได้จัดโครงการ
อบรมกรรมการตรวจการจ้างเพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทาหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้าง
อย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

4. เป้าหมาย 
  คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
  6.2 ท าหนังสือเชิญกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม 
  6.3 จัดอบรมให้ความรู้แก่กรรมการตรวจการจ้างโดยให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุพร้อมน าไป
ปฏิบัติให้ถูกต้องและโปร่งใสท าให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐพ.ศ.2560 และให้จัดท าประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการทุกขั้นตอนให้ประชาชนได้ทราบผ่าน
ช่องทางเว็ปไซต์ www.rigo.go.th, บอร์ดประกาศข้อมูลข่าวสารณที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
  งบประมาณในการด าเนินการ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  งานพัสดุองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือ
ระเบียบพ.ร.บ. ที่เก่ียวข้อง 

****************************************************************** 
๑๕๕. 

 



4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
 

(1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระเบียบกฎหมาย 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานส าหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานส าหรับผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมายระเบียบประกาศค าสั่งเงื่อนไขและ
หลักเกณฑ์ต่างๆที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัดปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ
ความช านาญประสบการณ์หรือขาดความรู้กฎหมายระเบียบประกาศค าสั่งเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆที่มักมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสมอเท่านั้นหากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย
ระเบียบหรือกฎเกณฑ์เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องแบบผิดๆถูกๆส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นโดยเฉพาะ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมายก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท าให้
การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพประสิทธิผลส่งผลให้การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้าเพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงจากปัญหาดังกล่าว
ข้างต้นจึงจ าเป็นที่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจระเบียบกฎหมายค าสั่งและ
หลักเกณฑ์ต่างๆที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันมีผลท า ให้เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยง
กับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบดังนั้นเพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอได้
เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552, ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ .ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 และระเบียบกฎหมายอ่ืนๆพร้อมทั้งให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมาย
ท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ .ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 
พ.ศ.2554  
  3.2 เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552  
  3.3 เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
   
 
 



๑๕๖. 
 

  3.4 เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน
กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
  3.5 เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าสากอมีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะผู้บริหารองค์การบริการส่วนต าบลสากอจ านวน 4 คนและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสากอ จ านวน๑๔คนรวม๑๘คน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

๖. วิธีการด าเนินการ 
  ๖.๑ จัดท าโครงการ/แผนงาน 
  ๖.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลาและสถานที่ให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสากอเข้ารับการอบรม 
  ๖.๓ อบรมให้ความรู้โดยวิทยากรพร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
  ๖.๔ ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

8. งบประมาณในการดาเนินการ 
  ปีงบประมาณละ 50,000 บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ .ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 
พ.ศ.2554  
  10.2 เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552  
  10.3 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
  10.4 คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ มีความรู้ความเข้าใจมิให้
ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา  100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
  10.5 ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการ
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

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



๑๕๗. 
 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ
และวิธีการที่กฎหมายระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

 

(1) กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  ที่ผ่านมาแล้วนั้นหน่วยงานตรวจสอบของรัฐอันได้แก่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบการบริหารงาน
ของฝุายบริหารท้องถิ่นนั้นจะก่อให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
ท้องถิ่นอย่างแท้จริงเป็นการร่วมกันตรวจสอบระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในการปฏิบัติงานของฝุายบริหารโดยตรวจสอบการบริหารจัดการภาครัฐตรวจสอบเรื่องการปฏิบัติตาม
ระเบียบและกฎหมายโดยก าหนดรูปแบบที่เหมาะสมของการตรวจสอบเพ่ือทบทวนบทบาทและภารกิจของตนให้มี
ความเหมาะสมเป็นการส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอันจะเป็นการสร้างเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเป็นการให้ความส าคัญต่อการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ปรับเปลี่ยนบทบาทกระบวนการท างานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สามารถเชื่อมโยงการท างานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆเชื่อมโยงระบบการท างานระหว่างองค์กรตรวจติดตามข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับ
งบประมาณแผนงาน/โครงการและผลการด าเนินโครงการซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องน าข้อมูล
เหล่านั้นมาใช้ในการติดตามประเมินผลการพัฒนาหรือผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดแนวทางการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพและมีความเป็น
ธรรมาภิบาล 
  3.2 เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึกให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในเรื่องหน้าที่ในการ
ตรวจสอบการบริหารงานของฝุายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4. เป้าหมาย 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ จ านวน๑๘คน 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ อ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 บรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอเกี่ยวกับข้อบังคับการประชุม
สภาวิธีการตรวจสอบของสภาการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการตั้งกระทู้การท าความเข้าใจล่วงหน้าในข้อ
กฎหมายระเบียบค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ฝุายบริหารเสนอให้สภาพิจารณาให้กับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
   
 
 



๑๕๘. 
 

  6.2 บรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการ
ตรวจสอบในรายละเอียดหัวข้อดังนี้เพ่ือน าไปตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณภายใต้การบริหารงานของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

   -ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินว่าเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ 
   -ประเมินโครงการต่างๆว่าประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
   -ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างทุกข้ันตอน 
   -ติดตามการตรวจสอบการก่อสร้างและปฏิบัติงานของผู้รับเหมา 
   -ประเมินโครงการต่างๆว่าประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 

ฯลฯ 
  6.3 บรรยายให้ความรู้ในโอกาสที่ประชุมสภา 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ เกิดแนวทางการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพและมีความเป็น
ธรรมาภิบาล 
  10.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสากอมีจิตส านึกท่ีดีเรื่องหน้าที่ในการตรวจสอบการ
บริหารงานของฝุายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 
 
 
 

*************************************************************************** 
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4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

(1) มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 
 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  คอร์รัปชั่นหมายถึงการใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมหากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องก็ถือว่ามีการ
กระท าคอร์รัปชั่นการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ .ศ.2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่ น
สร้างชุมชนเฝูาระวังการต่อต้านการทุจริต 
  6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชั่ นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6.3 เผยแพร่หลักการและแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตผ่านเว็ปไซต์บอร์ด
ประชาสัมพันธ์หรือช่องทางอ่ืนๆ 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชั่นและสามารถตรวจสอบการ
คอร์รัปชั่นได ้
  10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการ
คอร์รัปชั่นในระดับต าบล 

************************************************************************ 
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(2) กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

 

๑. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมากจ า เป็นที่
ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหาโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆให้เกิดการเฝูาระวังปูองปรามการทุจริตในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต 
  3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในพื้นท่ีต าบลสากอ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ต าบลสากอ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ขออนุมัติจัดทาปูายประชาสัมพันธ์เพ่ือเป็นการเผยแพร่หลักการแนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับ
การต่อต้านการทุจริต 
  6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ณบริเวณพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
  6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
  6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
  6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
  6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณในการด าเนินการ 10,000 บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
  10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข 
 
 

******************************************************************* 
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

(1) มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2552 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นการจัดท า
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งนี้ให้
เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้นประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ่งเน้นในการ
สร้างจิตส านึกค่านิยมการบูรณาการการสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการไม่ว่าจะเป็นวงการระดับ
ท้องถิ่นจนถึงระดับชาติซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองโดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการ
ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่นดังนั้นการที่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้นจ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้านในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นในการ
นี้การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งจ า เป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการ
ปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจรวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ ในการร่วมคิดร่วมพิจารณาร่วมตัดสินใจร่วมท าร่วม
รับผิดชอบและร่วมตรวจสอบเพ่ือปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลสากอพิจารณา
แล้วเห็นว่าการมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็นจึงได้จัดท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกัน
การทุจริตขึ้นเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสร้างแกนน าแนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
  3.2 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วนให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการ
ทุจริต 
  3.3 เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลสา
กอ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ภาครัฐภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจสถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
สากอเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

5. สถานที่ด าเนินการ 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนสากอ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนภาครัฐวิสาหกิจและภาคประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายด้าน
การปูองกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
   
 
 



๑๖๒. 
 

  6.2 จัดท าฐานข้อมูลบุคคลองค์กรส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียงโดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
  6.3 เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสากอ ในการร่วมคิดร่วมพิจารณาร่วมตัดสินใจร่วมท าและร่วมรับผิดชอบร่วมตรวจสอบเพ่ือปูองกันการ
ทุจริต 
  6.4 ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือปูองกัน
การทุจริต 
  6.5 ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ กับบุคคลองค์กร
ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ตุลาคม๒๕๖๒ – ๓๐ก.ย. ๒๕๖๓) 
 

8. งบประมาณในการด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสากอ 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ท าให้เกิดแกนน าแนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
  10.2 ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
  10.3 ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลสา
กอ 
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