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คำนำ 

  จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และบทเรียนที่ได้รับจากการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตที่ผ่านมา สู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิด     
ในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ  
สถาณการณ์การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยจะต้อง 
ตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถาณการณ์ทุจริตที่ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ต้องเผชิญอยู่จริง และเพ่ือให้เกิด
การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพ่ือให้ประเทศ
เป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยสะอาด ไทยทั้งชาติ    
ต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand ) จะมุ่งสู่การเป็นเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโชชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้      
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

  ดังนั้นเพ่ือขับเคลื่อนนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรมองค์การบริหารส่วนตำบล     
คลองเรือ จึงแสดงเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ือใช้กรอบแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กร โดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท ำการทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุม 
และการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
  การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่การกระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ ำนาจ 
มีวัตถุประสงค์สำคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  
มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 
 
   ลักษณะการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จําแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
  1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่
เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
  3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
  4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่ เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและ          
ขาดคุณธรรมจริยธรรม 
  5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย        
ในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
  7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 

   สาเหตุและปัจจัยท่ีนําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้น            จากการ
บังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็
เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต 
  2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม     
ทำให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำ        
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 
  3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบาย ที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต       
ของบุคคลเหล่านี้ 
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  4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน 
แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่  
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
  5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
  6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับ 
การเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึ ดผลประโยชน์
ส่วนรวม 
  7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริต เป็นยกย่องคนที่มี เงิน คนที่ เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต ำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้   
ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชี วิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็น 
คนฉลาด ย่อมจะทำการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อ
กฎหมายของบ้านเมือง 
๒ หลักการและเหตุผล           

 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
ยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับ
พ้ืนที่ ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบที่กฎหมายกำหนด และต้อง
เป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม 

 นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน กำหนดให้การบริหารราชการซึ่ง
รวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุ ขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและ
แก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ทีสำคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการกำกับดูแลโดยองค์กรที่มี อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และด้วยเหตุ    
ที่ว่านี้ ได้มีส่วนทำให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วน
มีพฤติการณ์ส่อไปในทางที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระทำในลักษณะที่เป็นการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

 จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ จะ
พบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา 

 ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน การตรวจสอบการ
ทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่ทีส่วนสำคัญที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริต
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หรือการทุจริตมีทิศทางที่น้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น คณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆตำแหน่ง
จะต้องมีจิตสำนึกค่านิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับฯ ในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลัก ธรรมมาภิ
บาล แล้ว หน่วยงานองค์กรอ่ืนและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
แน่นอน 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อขยายผลไปยัง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนได้เข้าร่วมการเป็นครือข่ายในด้านการป้องกันการทุจริตแล้วก็ทำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึด
หลักการบริหารงานและการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 
๓.วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน   

 ๑) เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อน
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

 ๒) เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ปฏิบัติราชการ
โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 ๓) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็ง   

 ๔) เพ่ือพัฒนาระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  

 ๕) เพ่ือทุกภาคส่วนรู้เท่าทัน ร่วมคิดการป้องกันทุจริต โดยมีการพัฒนาศักยภาพและคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างทั่วถึง 

 6) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
๔.เป้าหมาย   

 ๑) ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ตลอดจน
ประชาชนมีจิตสำนึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบทกุฝ่าย   

 ๒) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ มีระบบปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ เจ้าหน้าที่ และสามาถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง   

 ๓) หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

 ๔) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม   

 ๕) องค์การยบริหารส่วนตำบลคลองเรือ พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต 

 6) สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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๕ ประโยชน์ของการจัดทำแผน   
 ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ 
ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรมหลักธรรมาภิบาล  
รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน  

 ๒) ประชาชนมีจิตสำนึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝ้าระวังการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตำบลคลองเรือ   

 ๓) มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสใน
การกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ๔) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนใน
การป้องกันการทุจริต 
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ส่วนที่ ๒ 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 25๖1 – 25๖5) 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรอื 

 
มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ปี  

2561 
ปี  

2562 
ปี  

2563 
ปี  

2564 
ปี 

 2565 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
1.การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจรติ 

1.1 การสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร 
ทั้งราชการ การเมือง 
ฝ่ายบรหิาร 
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจำของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 

1.1.1(1) โครงการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วน
ตำบล พนักงานส่วน
ตำบล ลูกจ้างประจำ 
พนักงานและผู้นำ
ชุมชน องค์การ
บริหารส่วนตำบล
คลองเรือ อำเภอ
วิหารแดง จังหวัด
สระบรุ ี

 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

 1.2 การสร้าง
จิตสำนึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.3 (1) โครงการ
ตามแนวพระราช
เสาวนีย ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

มิติท่ี 1 รวม จำนวน 2 โครงการ 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี  
2561 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี 
 2565 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

๒. การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกัน 
การทุจริต 

 

2.1 แสดงเจตจำนง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

2.1.1 (1) กิจกรรม
ประกาศเจตจำนงต่อต้าน
การทจุริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - - - 

 2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 (1) มาตรการออก
คำสั่งมอบหมายของนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลและหัวหน้าส่วน
ราชการ 
 
2.2.2 (1) มาตรการมมี
การประกาศใช้ราคากลาง
ของระบบ e-GP เว็ปไซต์ 
อบต.และเว็บไซต์จังหวัด
สระบรุีโดยได้ระบุ
รายละเอียดต่างๆ
ประกอบด้วยวิธีการ 
ดำเนินงานช่ือโครงการ 
งบประมาณรายละเอียด
ตามเขตของงานตามแนว
ทางการปฏิบัติของ ปปช. 
 
2.2.3 (1) โครงการสำรวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี  
2561 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี 
 2565 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

 
 

2.3 มาตรการ 
ใช้ดลุยพินิจและ
ใช้อำนาจหน้าที่
ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมือง 
ที่ด ี

2.3.1 (1) โครงการ
ปรับปรุงลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบตัิ
ราชการ 
 
2.3.2 (1) มาตรการ
มอบหมายอำนาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิ
ราชการ 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 

 2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ดำเนินกิจการ
ประพฤติปฏบิัติ
ตนให้เป็นท่ี
ประจักษ์ 

2.4.1 (1) โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
โครงการอนุรักษ์อัน
เนื่องมาจากสมเด็จ
พระเทพฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

 2.5 มาตรการ
จัดการในกรณี
ได้รับทราบหรือ
รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1 (1) มาตรการ 
จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 
 
2.5.2 (2) มาตรการ 
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

มิติท่ี 2 รวม จำนวน 9 โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี  
2561 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี 
 2565 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

3. การส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จดัให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอำนวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมตรวจสอบ
ปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

3.1.1 (1) มาตรการ
ปรับปรุงศูนย์ข้อมลูข่าวสาร
ของ อบต.คลองเรือให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
3.1.2 (1) มาตรการ จัดให้
มีช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตำบล
คลองเรือ 
 
3.1.3 (1) มาตการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบล
คลองเรือ 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.1 (1) โครงการจดัเวที
ประชาคมเพื่อจดัทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
3.2.1 (2) การดำเนินงาน
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองเรือ 
 
3.2.2 (1) มาตรการ
กำหนดขั้นตอน/
กระบวนการเรื่องร้องเรยีน 
 
3.2.3 (1) กิจกรรม 
รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์รับทราบ  

50,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

50,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

50,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

50,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

50,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

 3.3 การส่งเสรมิให้
ประชาชนม ี
ส่วนร่วมบริหาร
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.3.1 (1) มาตรการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลองเรือ 

- - - - - 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี  
2561 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี 
 2565 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

  3.3.1 (2) ประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมตำบลประจำป ี
 
3.3.2 (1) มาตรการ
แต่งตั้งตัวแทนประชาคม
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจา้ง 
 
3.3.3 (1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลองเรือ 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

  3.3.3 (2) มาตรการ
ตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัตติามหลักเกณฑ์
และวธิีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์การ
บริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

- - - - - 

มิติท่ี 3 รวม 12 โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
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มิต ิ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี  
2561 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี 
 2565 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

4. การ
เสรมิสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจดัวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการตรวจ
เงนิแผ่นดินกำหนด 

4.1.1 (1) โครงการจดัทำ
รายงานควบคุมภายใน 
 
4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคมุ
ภายใน 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

 4.2 การสนับสนุน
ใหภ้าคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ดำเนินการได ้

4.2.1 (1) กิจกรรมการ
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
ให้ประชาชนไดร้ับทราบ 

- - - - - 

 4.3 การส่งเสรมิ
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

- - - - - - 

 4.4 เสรมิพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 

- - - - - - 

มิติท่ี 4 รวม 3 โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

- - - - - 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
 
 
1.1 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในท้องถ่ิน 

 
1.ชื่อโครงการ  :  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วน
ตำบลพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้างและผูน้ำชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
           ด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญและ
เป็นกลไกหลักในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบสำคัญในอันที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมี
ความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของผู้นำหมู่บ้าน  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากผู้นำหมู่บ้าน  ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  และพนักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสำนึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการ
กระทำทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 
            พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้
กำหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์และส่งเสริมค่านิยมเรื่อง
ความซื่อสัตย์แก้กฎระเบียบที่เอ้ือต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่างเคร่งครัด 
ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
ประกอบกับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กำหนดมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้เป็นหลักการและแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน ได้แก่ 
            1.  พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ 
             2.  พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
              3.  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 
                    4.  พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
             5.  พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
          ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ได้ยึดถือเป็นแนวทางสำหรับประพฤติตนและเป็นหลักการในการ
ปฏิบัติงาน 
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            ดังนั้น เพ่ือเป็นการพัฒนาจิตใจและเพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัด สามารถนำหลักคุณธรรม 
จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจำวัน และประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม องค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองเรือ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและภาวการณ์เป็นผู้นำ แก่ผู้นำหมู่บ้าน ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ขึ้นมา 
 
3.  วัตถุประสงค ์ 
            1.  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้นำหมู่บ้าน  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  
ได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม 
            2.  เพื่อให้ผู้นำหมู่บ้าน  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล  
ลูกจ้าง  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  เกิดการเรียนรู้ในการอยู่
ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
            3.  เพ่ือเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป 
4.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้นำหมู่บ้าน  ผู้บริหาร  สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง  
ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง 
5.  พื้นที่ดำเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
6.  วิธีการดำเนินการ 
                    6.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
                    6.2  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
                    6.3  ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฯ 
                    6.4  ติดตาม  ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินโครงการ ฯ ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
                    5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565) 
  
8.  งบประมาณดำเนินการ 
                    250,000  บาท 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
                   สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
                 1.  ผู้นำหมู่บ้าน  ผู้บรหิาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง  
ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ไดน้ำหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม 
                  2.  ผู้นำหมู่บ้าน  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง  
ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
                 3.  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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1.2 การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพระราชเสาวนีย์   
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ในห้วงที่ผ่านมาโลกประสบกับปัญหาโลกร้อนอันมีมูลเหตุมาจากการที่ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมถูกทำลายเพราะมนุษย์มุ่งสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรป่าไม้ ได้ถูกทำลายและลดลงเป็นจำนวนมาก 
เพ่ือสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ  เมื่อป่าถูกทำลายทำให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อดินและน้ำนอกจากนั้น       
ยังเชื่อมโยงกับปัญหาอ่ืนๆ ทั้งปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ คุณธรรม และระบบนิเวศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดปัญหา
โลกร้อนและเพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเพ่ือสนองพระราชเสาวนีย์ของ
สมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระราชเสาวนีย์เกี่ยวกับเรื่องป่าไม้ว่า “พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ฯ เป็นน้ำ ฉันก็จะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้าง
ป่า” สะท้อนให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง กับการที่จะต้องอนุรักษ์ผืนป่า หวงแหนผืนป่าตาม
ธรรมชาติ ซึ่งถือว่าทรัพยากรป่าไม้เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญ และเป็นสิ่งล้ำค่าของประเทศชาติ ซึ่งนับวันจะ
ยิ่งถูกบุกรุกทำลายอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก 
ประกอบกับปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกิดภาวะโลกร้อนส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ใน
ปัจจุบันอย่างมาก 

 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ จึงได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 
ตามแนวพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ขึ้น   

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความสามัคคีของ 

ประชาชนทุกหมู่เหล่า 
  2.  เพ่ือรณรงค์สร้างความตระหนักให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป เล็งเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนและร่วมปลูกต้นไม้เพ่ือลดปัญหาโลกร้อน 

 3.  เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 12 สิงหาคม   
 4.  เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นตำบลน่าอยู่ เป็นการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน 
 5.  เพ่ือปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้กับประชาชนได้รู้จักคุณประโยชน์และโทษของ 

การตัดไม้ทำลายป่า โดยการปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เพ่ิมความชุ่มชื้น และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร 
  6. เพื่อให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้อยู่
ร่วมกันกับโลกด้วยความสมดุล และยั่งยืนสืบไป 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ และ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ตำบลคลองเรือ  ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ   

5. วิธีดำเนินการ 
  1. จัดประชุมผู้นำชุมชน อบต. คลองเรือ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพ่ือหารือ
แนวทางการจัดงานตามโครงการดังกล่าว 

 2. จัดทำโครงการ เสนอผู้บริหาร อบต. เพื่อขออนุมัติงบประมาณดำเนินการ 
 3. ดำเนินการจัดชื้อต้นไม้ยืนต้น ฯลฯ  
 4. อบต. คลองเรือ, สมาชิกสภา ฯ และผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นท่ี 

เข้าร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการ ฯ   
  5. ดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

 6. ติดตามดูแลรักษาเป็นระยะ พร้อมทั้งรายงานผลการจัดทำโครงการฯ 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ  
  5 ปี (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561-2565) 
7. สถานที่ดำเนินการ 

 ในเขตพ้ืนที่ตำบลคลองเรือ  อำเภอวิหารแดง   จังหวัดสระบุรี  
8.  งบประมาณ 
  50,000 บาท  
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.  การแสดงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความสามัคคีของ
ประชาชนทุกหมู่เหล่า 
  2.  รณรงค์สร้างความตระหนักให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป เล็งเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนและร่วมปลูกต้นไม้เพ่ือลดปัญหาโลกร้อน 
  3.  เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล 
12 สิงหาคม   

 4.  ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นตำบลน่าอยู่ เป็นการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและลดภาวะโลกร้อน 
  5.  ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้กับประชาชนได้รู้จักคุณประโยชน์และโทษของการ
ตัดไม้ทำลายป่า โดยการปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เพิ่มความชุ่มชื้น และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร 
  6. ประชาชน ได้มีส่วนร่วมฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้อยู่ร่วมกัน
กับโลกด้วยความสมดุล และยั่งยืนสืบไป 
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2. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขต อบต.คลองเรือ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขต อบต.คลองเรือ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การประกอบอาชีพอิสระเป็นการหารายได้ด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องพ่ึงหน่วยงานใดๆ เป็นการ
หารายได้ที่ผู้ประกอบอาชีพเป็นผู้ดำเนินการเอง ทั้งนี้รายได้จะขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยันหมั่นเพียร
ของผู้ประกอบอาชีพนั้นจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำในปัจจุบัน ทำให้องค์การภาคเอกชนหลายหน่วยงานต้องปิด
ตัวเองลง ก่อให้เกิดปัญหาผู้ว่างงานเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือเป็ น
ชุมชนเกษตรกรรมซึ่งจะทำนาปีเป็นอาชีพหลัก หลังจากนั้นประชาชนในพื้นที่ก็ว่างงาน บางครอบครัวก็ออกไปหา
รับจ้างในตัวจังหวัด หรือต่างจังหวัด แต่บางครอบครัวก็ไม่ได้ออกไปหารับจ้าง จึงทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อ
ค่าใช้จ่ายในครอบครัวซึ่งมีผลกระทบต่อกาดำเนินชีวิตทั้งต่อตนเองและครอบครัว 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีแนวคิดการจัดทำโครงการ
เพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ว่างงานให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งคาดว่าจะเป็น
หนทางหนึ่งในการช่วยเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจจะประกอบอาชีพ
สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมเพ่ือนำความรู้ไปประกอบอาชีพอีกด้วย 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปในเขต พ้ืนที่ 
อบต.คลองเรือ 
  2. เพ่ือให้กับปะชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่  อบต.คลองเรือ สามารถประกอบอาชีพอิสระที่
ฝึกอบรมได้ 
  3. เพื่อให้กับประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ อบต.คลองเรือ มีอาชีพเสริมรายได้ให้กับครอบครัว 
  4. เพ่ือให้กับประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่รวมกลุ่มเพ่ือจัดตั้งกลุ่มอาชีพและส่งเสริมให้เป็นสินค้า 
OTOP ประจำตำบล 
4. วิธีการดำเนินงาน 
  1. บันทึกขออนุมัติจัดทำโครงการ 
  2. ติดต่อเรียนเชิญวิทยากรและวิทยากรกลุ่มเพ่ือฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ 
  3. สำรวจจำนวนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือท่ีจะเข้าร่วมโครงการฯ 
  4. ดำเนินการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 
  5. จัดทำแบบสอบถามการเข้าร่วมโครงการฯ 
  6. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการฯ 
  7. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ให้ผู้บริหารทราบ 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
6. สถานที่ดำเนินงาน 
  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565) 
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8. งบประมาณ 
  50,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองเรือ จะทำให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับความรู้เพ่ือนำไปประกอบอาชีพอิสระเพ่ือเป็นอาชีพเสริมและ
เพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว และยังสามารถรวมกลุ่มเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และส่งเสริมให้เป็นสินค้า OTOP ประจำ
ตำบล 
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มิติที ่2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

 
 
 
2.1 การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  คณะกรรมการ  ป.ป.ช.ได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว  3  ฉบับ  ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่  3  เริ่มจากปี  พ.ศ.2560  จนถึงปี พงศ.2564  ซึ่งมุ่งสู่การปรับ
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ  โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”  มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions  Index: CPI) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ  50  ในปี พ.ศ.2564  ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงานภาครัฐต้องมีธรรมาภิบาลที่
สูงขึ้น  เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่
ในทางทุจริตประพฤตมิิชอบ  โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานออกเป็น  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่  3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจรติเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่  5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่  6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption  Perception  Index 
: CPI) 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง  ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและ
เป็นกลหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่  ส่วน
การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าที่จำเป็นตามกรอบกฎหมายกำหนด  และต้องเป็นไปเพ่ือ
การคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
                                                                                                            
                   ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจำนงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศไทยต่อไป 
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3. วัตถุประสงค ์ 
           เพ่ือแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยการจัดทำแผนป้องกันการทุจริตในองค์กร 
4.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
           4.1  ประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
                   4.2  มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
                    4.3  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี 
5.  พื้นที่ดำเนินการ 
            องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
6.  วิธีการดำเนินการ 
   6.1  ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
   6.2  ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
   6.3  จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
   6.4  ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
   6.5  จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
   6.6  ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
   6.7  ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
   6.8  รายงานผลการดำเนินงาน 
7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
                    ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565 
8.  งบประมาณดำเนินการ 
                       ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
            สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
          ผลผลิต 
             - มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
             - มีการประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
                 - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี 
 
          ผลลัพธ์ 
             - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
            - ลดข้อร้องเรียนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัตริาชการ 

1) มาตรการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคำสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดอบต.และ 
   หัวหน้าส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตาม
กฎหมายอ่ืนที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ  นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกในการ
ติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจ
หน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับสำนัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซ่ึงเป็นอุปสรรคอย่าง
ยิ่งต่อการให้บริการ ทำให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของ
การกระทำการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐ
เสื่อมประสิทธิภาพ 
  เพ่ือให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ที่กำหนดให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
คลองเรือ  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่
กำหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า   
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
  3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอำนาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
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4. เป้าหมาย 
  จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด  และหัวหน้าส่วนราชการ   
5. พืน้ที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมายระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือ สั่งการ 
  6.2 จัดทำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
  6.3 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน 
  
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  5 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีคำสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน   
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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กิจกรรม ควบคุมการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เพ่ือให้การบันทึกการจัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรแกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกัน และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทำให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และดำเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำต้องทำตามกฎหมาย ระเบียบ 
และมีความจำเป็นตอ่การบริบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ 
และหนังสือที่เก่ียวข้อง 
  3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจทำให้เกิดความสียหายแก่ทางราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
6. วิธีดำเนินการ 
  จัดทำทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
  10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
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โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลส่วนตำบล มีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน

ท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง    พ.ศ.2552  และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมาย
กำหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลและการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน  โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  การ
จัดทำงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมิลผลการปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น  นั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น  
ประชาชนได้รับประโยชน์  หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด  การให้บริการมีคุณภาพ
เพียงใด  ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่  การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้บริการ  จึงต้องมี
โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 เพ่ือให้เป็นไปตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่ าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กำหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและ
เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ ประกอบกับจังหวัด แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้
มาขอรับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการ
ให้บริการ เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการ
สาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจำเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา  

3. วัตถุประสงค์ 
       3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด
ความพึงพอใจ 
       3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสำนึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
       3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
       3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอดุมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายใน
เขตจังหวัดทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  จำนวน  1  ครั้ง  ต่อปี 
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
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6. วิธีดำเนินการ 

 6.1 ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต
พ้ืนที่จังหวัด ตามระเบียบพัสดุ 

 6.2 ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาม
รูปแบบที่กำหนด 

 6.3 สรุปประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ 
 6.4  ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทำการประเมิน 
 6.5  นำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานด้านบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์สุขแก่

ประชาชน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.2561-2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 

            ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

10. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

คลองเรือ  
 10.2 ผลลัพธ์ 
 - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
 - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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2.3 มาตรการใช้ดุลพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
โครงกการปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดยุทธศาสตร์ในด้านการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
มีเป้าหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ด้วยความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ตามนโยบายของการปฏิรูประบบราชการ ภายใต้กรอบของระบบการบริหารจัดการแนวใหม่เพ่ือให้
ประชาชนได้รับผลสัมฤทธิ์ในการบริการที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นในการบริหารงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้การสนับสนุนตลอดจนมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการเสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ ง สามัคคีและเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน อันเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ มีนโยบายการ   
บริหารงานอย่างโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบ 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ด้วยความ
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
  3.2 เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์การให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
  3.3 เพ่ือสนับสนุนนโยบายของการปฏิรูประบบราชการ ภายใต้กรอบของระบบของระบบการ
จัดการแนวใหม่เพ่ือให้ประชาชนได้รับผลสัมฤทธิ์ในการบริการที่ดีของรัฐบาล 
  3.4 เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้าน         
ขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 
  3.5 เพ่ือบริการให้ประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับบริการทีส่ะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 
4. เป้าหมาย 
  4.1 ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในกระบวนงานขออนุญาต ดังนี้ 
  ขันตอนและระยะเวลาเดิม (8 ขั้นตอน ระยะเวลา 8 วัน) 
  ขั้นตอนที ่1 กรอกใบคำร้อง      1 วัน 
  ขั้นตอนที่ 2 ยื่นใบคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่   1 วัน 
  ขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน  1 วัน 
  ขั้นตอนที่ 4 เจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานที่ที่ขออนุญาตประกอบกิจการ  3 วัน 
  ขั้นตอนที ่5 เสนอใบอนุญาตให้ผู้บริหารลงนาม    1 วัน 
  ขั้นตอนที่ 6 ออกหนังสือแจ้งให้ผู้ขออนุญาตมารับใบอนุญาต   1 วัน 
  ขั้นตอนที่ 7 ออกใบเสร็จรับเงิน      1 วัน 
  ขั้นตอนที่ 8 มอบใบอนุญาตให้ผู้ขออนุญาต     1 วัน 
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  คณะกรรมการไม่ลดขั้นตอนใด เนื่องจากสำคัญทุกขั้นตอน ไม่สามารถลดขั้นตอนได้อีก คงเหลือ 
8 ขั้นตอนเช่นเดิม แต่คณะกรรมการลดระยะเวลาในขั้นตอนที่  4 เจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานที่ที่ขออนุญาต
ประกอบกิจการ) จาก 3 วัน เหลือ 2 วัน เป็นดังนี้ 

  ขั้นตอนที่  1 กรอกใบคำร้อง       1 วัน 
  ขั้นตอนที่ 2 ยื่นใบคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่    1 วัน 
  ขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน   1 วัน 
  ขั้นตอนที่ 4 เจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานที่ที่ขออนุญาตประกอบกิจการ   2 วัน 
  ขั้นตอนที่ 5 เสนอใบอนุญาตให้ผู้บริหารลงนาม     1 วัน 
  ขั้นตอนที่ 6 ออกหนังสือแจ้งให้ผู้ขออนุญาตมารับใบอนุญาต    1 วัน 
  ขั้นตอนที่ 7 ออกใบเสร็จรับเงิน       1 วัน 
  ขั้นตอนที่ 8 มอบใบอนุญาตให้ผู้ขออนุญาต      1 วัน 
5. วิธีดำเนินการ 
  5.1 แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  5.2 คณะทำงานฯ ศึกษารวบรวมข้อมูลกระบวนการทำงาน พร้อมทังเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงกระบวนการทำงาน หรือลดขั้นตอนและระยะเวลาการทำงานหรือการบริการ และตอบสนองความ
ต้องการ 
  5.3 เสนอผลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือทราบและพิจารณา 
  5.4 ประกาศปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชน
ทราบ 
  5.5 จัดทำแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ ณ สำนักงานฯ ให้ผู้มาติดต่อราชการ
ทราบ 
  5.6 จัดประชุมพนักงานส่วนตำบลให้ทราบระบบ แนวทาง และเทคนิคในการให้บริการ
ประชาชน และถือปฏิบัตใินการให้บริการประชาชนและผู้มาติดต่อราชการต่อไป 
  5.7 ติดตามประเมินผลเสนอผู้บริหารท้องถิน่และผู้เกี่ยวข้อง 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2565) 
7. สถานทีด่ำเนินงาน 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
8. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
  9.1 คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
  9.2 สำนักปลัด 
  9.3 กองคลัง 
  9.4 กองช่าง 
  9.5 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  9.6 กองสวัสดิการสังคม 
  9.7 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  10.1 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ และผู้มาติดต่อราชการ ได้รับ
บริการที่ดี มีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างเรียบร้อย รวดเร็ว และทั่วถึง 
  10.2 วิสัยทัศน์การให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เป็นผลดีต่อ
ภาพรวม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนเกิดความศรัทธาเชื่อมั่น มีส่วนร่วมและสนับสนุนภารกิจ
ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  10.3 นโยบายของการปฏิรูประบบราชการภายใต้กรอบของระบบการบริหารจัดการแนวใหม่ 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับผลสัมฤทธิ์ในการบริการที่ดีของรัฐบาล ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมจนเป็นผลดีต่อ
ประชาชนอย่างแท้จริง  
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มาตรการ มอบหมายอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
1. ชือ่โครงการ : มอบหมายอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ได้บัญญัติเกีย่วกับอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไว้หลายประการ 
รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอาไว้ การที่นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจทำให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบ
ในขั้นตอนต่างๆเกิดข้ึนได้ ดังนี้ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
เรือ จึงได้กำหนดมาตรการให้มีการมอบอำนาจของนายก ให้รองนายก ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนและ
ผู้อำนวยการกอง ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
3. วัตถปุระสงค ์
  3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
  3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันเจ้าหน้าที่ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบอำนาจอย่างน้อยจำนวน 2 เรื่อง 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบล 
6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลพิจารณา 
  6.2 ออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายก ให้รองนายก ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนและ
ผู้อำนวยการกองปฏิบัติราชการแทน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  (ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
10. ตัวชีว้ัด/ผลลัพธ ์
  ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดำเนินการแล้วเสร็จ 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกจิการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
1) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรเิศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอนุรักษ์อันเนื่องมาจากสมเด็จ 
พระทพฯ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอนุรักษ์อันเนื่องมาจาก
สมเด็จพระเทพฯ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของคครงการ 
  ตามพระบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
6) พ.ศ.3 2552 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 66 และมาตรา 67 (5) (6) 
(8) และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 หมวด 2 มาตรา 16 (9) (11) (16) พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
  ตลอดเวลาที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระองค์
ทรงนำการพัฒนาในด้านต่างๆ มาสู่ประชาชนให้มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุข ทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไข
ความเดือดร้อนของประชาชนทั้งในด้นอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งรัฐบาลได้น้อมนำพระราชกรณียกิจ
ดังกล่าวมากำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ 
  องค์การบริหารส่วนตำบล ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการบ้านน่าอยู่ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือเป็นการน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชบกาลที่ 9 โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนการพัฒนาเป็นหลัก คือ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
รับรองผลและประเมินผล จึงจะทำให้โครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในตำบล ตรงกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนและประชาชนเองก็ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ด้วยความภูมิใจ โครงการบ้านน่าอยู่ ตามปรัญญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการหนึ่งที่ประชาชนได้ร่วมกันคิดขึ้น เพ่ือให้หมู่บ้าน ตำบล มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาดสวยงาม เป็นหมู่บ้านน่าอยุ๋ ตำบลน่าอยู่ต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
  1. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการรักษาความสะอาด 
  2. เพ่ือสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักษาความสะอาดโดยการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การรักษาความสะอาดในหมู่บ้านของตนเอง 
  3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านของ
ตนเอง 
  4. เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านให้เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
  5. เพื่อให้บ้านเรือน หมู่บ้าน ในตำบลคลองเรือเป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่ 
4. เป้าหมาย 
  1. ฝึกอบรม ผู้นำและประชาชนในตำบลคลองเรือ 
  2. จัดประกวดหมู่บ้านในตำบลคลองเรือ 
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5. วิธีดำเนินการ 
  1. จัดโครงการแผนงานเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือบริหารขออนุมัติ งบประมาณดำเนินการตาม
โครงการ 
  2. ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  3. ประชุมที่ปรึกษาโครงการฯ 
  4. จัดฝึกอบรม 
  5. กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการออกตรวจประเมินหมู่บ้าน 
  6. กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการออกตรวจประเมินหมู่บ้าน 
  7. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565) 
7. สถานที่ดำเนินการ 
  - ประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
  - ฝึกอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
  - จัดประกวดหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  50,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการรักษาความสะอาด 
  2. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักษาความสะอาดโดยการกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
รักษาควาสะอาดในหมู่บ้านของตนเอง 
  3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกาพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในหมูบ่้านของตนเอง 
  4. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านให้เอ้ือต่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
  5. หมู่บ้านในตำบลคลองเรือ เป็นหมู่บ้านน่าอยู่ 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1 ข้อตกลงหรือวิธีการอ่ืนใดระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กำหนด
ดัชนีในการประเมินที่คำนึงถึงหลักธรรมมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดำเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิด
การทุจริต ดังนั้นวิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรม
ขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้
จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการดำเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสู่
องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต
อันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศชาติเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุก
รูปแบบ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ จึงได้จัดทำมาตรการ “จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” ที่กำหนดแนวทางในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการดำเนินงานภายในองค์กรที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
  2. เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ นำไปยึดถือมาตรการและนำไปปฏิบัต ิ
  3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  

5. พื้นที่ดำเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 จดัทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร 
  6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกภาคส่วนราชการเสนิผู้บริหาร 
  6.3 ประชาสัมพันธ์ทุกส่วนราชการ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565) 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ทุกส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลพัธ์ 
  1.มีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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มาตรการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น
คำร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
  ฉะนั้น เพ่ือให้การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงจัดทำคู่มือดำเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น เพ่ือ
ดำเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติ
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหนา้ทีผู่้รับผิดชอบดำเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
  3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปอย่างตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 กำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
  6.2 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลคลองเรือ ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจน
บุคคลากรภายในหน่วยงานสามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวตรงต่อความ
ต้องการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตำบลคลองเรือ  
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี  
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามกฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทำ
การของหน่วยงานภาครัฐ โดยเรียกสถานที่ที่ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและบริการว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของรัฐ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบล
คลองเรือ จึงได้ให้มีสถานที่สำหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ให้บริการ ณ ศูนย์บริการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ โดยมีงาน
ศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้า
ตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและเหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความเห็นและใช้สิทธิ
ทางการเมอืงได้โดยถูกต้องตรงกับความจริง ในการรักษาประโยชน์ตนต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  
  
5. พืน้ที่ดำเนินการ 
  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 มีการจัดตั้งข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
  6.2 มีการจัดตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
  6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่กำหนด 
  6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตาม พ0ร0บ0 ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
  6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540 
  6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
  6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 35 - 
 

มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและหลากหลาย” 
2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  มาตรา  7 และมาตรา   9  
กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน  เช่น  โครงสร้างและการ
จัดองค์กร  อำนาจหน้าที่  แผนงาน  โครงการและอ่ืน ๆ 
  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  จึงได้จัดทำมาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
สำคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบล  ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและเข้าถึงง่าย 
  3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลายหลาย 
  3.3  เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี  และเข้าถึงได้โดยสะดวก 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  พ้ืนที่ทั้งในและนอกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
6. วิธีดำเนินการ 
  จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่าง ๆ  เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่  ได้แก่ 
  -  แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  -  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
  -  แผนดำเนินงาน 
  -  ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
  - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
  - รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 
  - การติดตามและประเมินผลแผน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ      
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักงานปลัด และกองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์   
          จำนวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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3.1.3 มีการปิดประกาส เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบล    
คลองเรือ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา7 และมาตรา 9 กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัด
องค์กร อำนาจหน้าที่แผนงาน โครงการอื่นๆ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ จึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญๆ ของหน่วยงานผ่านช่องทางที่หลากหลาย  เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงาน การเผยแพร่
ข้อมูลทางสื่อพิมพ์ต่างๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตาม
อำนาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือได้ง่ายลสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากข้ึน 
  3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงได้ง่าย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  พ้ืนที่ในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
6. วิธีดำเนินการ 
  จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
  - บอร์ดหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
  - บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ/หมู่บ้าน 
  - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุ/หอกระจายข่าว 
  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจำและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง 
  - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจำปี 
  - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน 
  - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุค 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565 



- 37 - 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

1) โครงการเวทีประชาคมตำบลคลองเรือ 
1. ชื่อโครงการ  :  โครงการเวทปีระชาคมตำบลคลองเรือ 

2.  หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

            เนื่องด้วยปัจจุบันตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  ได้ให้ความสำคัญต่อการ
กระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอำนาจ ตามหมวด 14 ซึ่งว่าด้วยการปกครอง
ท้องถิ่น  การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือการมีส่วนร่วมของราษฎรในท้องถิ่น  ตามมาตรา 
281 – 290 บัญญัติให้ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครอง  การบริหารงานบุคคล
การเงินและการคลัง  และนอกจากกฎหมายรัฐธรรมนูญตามที่ ได้แจ้งในข้างต้น  ก็ยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่
เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจและองค์กรปกครองท้องถิ่น เช่น มาตรา 16 (15) และมาตรา 16 (16) แห่ง
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่ง
กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล  มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง  ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  57 (1) (6) มาตรา 66  มาตรา 67 (3) (6) แห่ ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 
ประกอบกับความในมาตรา 16(10) (19)  แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และโครงการบริหารงานราชการต้องเป็นไปเพ่ือตอบสนองความต้องการ
และประโยชน์ของประชาชน 

  ดังนั้น  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  จึง
ได้จัดทำโครงการเวทีประชาคมเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และชุมชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริม
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารราชการอีกทางหนึ่งด้วย 

3.  วัตถุประสงค์  
             1. เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะปัญหาและความต้องการ เพ่ือนำมา
เป็นข้อมูลในการจัดทำร่างแผนพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบล 
                    2. เพ่ือสร้างความตระหนักในการร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเอง 
              3. เพ่ือประเมินผลการดำเนินงานของท้องถิ่น  โดยรับฟังความคิดเห็นจากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยตรงในการนำมาปรับปรุงการให้บริการ  การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีตำบลคลองเรือ ต่อไป 
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4.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
            ประชาชนในเขตตำบลคลองเรือ 
5.  พื้นที่ดำเนินการ 
          เขตพ้ืนที่ใน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
6.  วิธีการดำเนินการ 
             6.1  เสนอขออนุมัติโครงการ 
            6.2  ประสานชุมชน 
            6.3  จัดทำเวทีประชาคมเพ่ือให้รับฟังความคิดเห็น และความต้องการของประชาชน  
7.  ระยะเวลาดำเนินการ 
             5 ปี (งบประมาณ พ.ศ.2561 –  2565) 
8.  งบประมาณดำเนินการ 
           10,000  บาท 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
            สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
           1.  ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในตำบล 
            2.  ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมมือแก้ไขปัญหาของชุมชน 
         3.  ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
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2) การดำเนินงานศูนย์รับเรือ่งราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
1. ชื่อโครงการ : การดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เป้นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอำนวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์เพ่ือไว้สำหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือนำมาเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ สำนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองเรือ 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล           
กับประชาชนในพ้ืนที ่
4. เป้าหมาย 
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญหรือ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกีย่วข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่าง
เหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
5. วิธีดำเนินการ 
  5.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทกุข์ 
  5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องเรยีน/ร้องทุกข์ 
  5.3 นำเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกีย่วข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความ
จำเป็นและเร่งด่วน 
  5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องเรียน 
6. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการ เวลาราชการวันจันทร์ - วันศุกร์เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 
โดยช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
  6.1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
  6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 036-277600 
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  6.3 ทางเว็บไซต ์
  6.4 ทางไปรษณีย์ 
7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 มีสถิติจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ทำให้เห็นว่าประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้ เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
  9.2 สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  9.3 แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้สะดวก 
1. ชือ่โครงการ : มาตรการกำหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เป็นหน่วยงานการให้บริการแก่ประชาชน 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกด้านเพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่
เทียมกัน ทัว่ถึงเสมอภาค ตามรัฐธรรมนูญของประเทษไทย 
  การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นนกลไกหนึ่งในการนำพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดี
ยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการเท่าเทยีมและโปร่งใส 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีช่องทางและกำหนดขันตอนกระบวนการในการร้องเรียน 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
6. วิธีดำเนินการ 
  จัดทำขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรีนยจากประชาชน ได้แก่ 
  - กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
  - ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
  - ผ่าน facebook องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียน 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสำคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อำนาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้อง
ทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15  วัน 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
  3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนำข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของทางราชการ 
4. เป้าหมายการดำเนินการ 
  ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
6. วิธีการดำเนินการ 
  ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทำการ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ 25๖1 – 25๖5 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
9. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
  10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548  หมวดที่ 1 องค์กรจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างของ
องค์กรจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
  ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีองค์กรในการจัดทำแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลคลองเรือ โดยงานแผนและนโยบาย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ และตัวแทนประชาชนจากทุก
ภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
คลองเรือ ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมตำบลฯ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล กำหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 
5. วิธีดำเนินการ 
  5.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม 
6. พื้นที่ดำเนินการ 
  องคก์ารบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565) 
8. หน่วยงานรับผิดชอบ 
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
9. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณดำเนินการ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบล เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็น
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ความต้องการของประชาคมและชุมชน อบต. มีความโปร่งใส สุจริต และให้
ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล ประจำปี 
 
1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล ประจำปี 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่
ค่อนข้างใหม่และมีจำนวนหลายฉบับด้วยกัน ทำให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสำคัญของการกระจาย
อำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอำนาจ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  จึงได้จัดทำ
โครงการ   ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบลประจำปี   ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจการมี  ส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับ
ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ อีกทางหนึ่ง
ด้วย 
4. เป้าหมาย 
  ผู้นำองค์กรประชาชน เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้นำชุมชนแพทย์
ประจำตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป   
5. วิธีดำเนินการ 
  5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
  5.2 แต่งตั้งคณะทำงาน 
  5.3 วางแผนกำหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกำหนดตารางการฝึกอบรม 
  5.4 เสนอโครงการ 
  5.5 ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กำหนด 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2565) 
7. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึง
ความสำคัญของการกระจายอำนาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
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มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาค
ประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการป้องกันการทุจรติในองค์การบริหารส่วนตำบล
คลองเรือ 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองเรือ อย่างแข็งขันสำหรับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ กำหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขัน กับมาตรการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลนั่น คือได้ทำหน้าที่อย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย 
  ตัวแทนประชาคมหมู่บา้นทัง้ 10 หมู่บ้าน 
5. วิธีการดำเนินการ 
  5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองเรือ อย่างแข็งขันสำหรับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ กำหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล  
คลองเรือ ในหลายๆส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วนการพัสดุ เช่น
เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจพัสดุเป็น
กรรมการตรวจงานจ้าง 
6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  ดำเนินการทุกปีงบประมาณ 
7. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัดและส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
  9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่น 
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กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้องค์การบริหารส่วนมะค่าในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เพ่ือนำผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดำเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป 
  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  มีการ
ขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริการส่วนตำบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายกำหนด 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
  3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริการส่วนตำบลคลองเรือ และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ
องค์การบริการส่วนตำบลคลองเรือ 
  3.3 เพ่ือดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริการส่วนตำบล   
คลองเรือ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
           องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริการส่วนตำบลคลองเรือ 
6. วิธีดำเนินการ 
  6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
  6.2 จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  6.3 จัดทำประกาศประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ 
  6.4 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการขององค์การบริการส่วนตำบลคลองเรือ 
  6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
  6.6 การจัดทำแผนการดำเนินงาน 
  6.7 การดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน 
  6.8 จัดทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การ
บริการส่วนตำบลมะค่าพร้อมตัวชี้วัด 
  6.9 การติดตามและประเมินผล 
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  6.10 การจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงดำเนินการแก้ไขต่อไป 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
   5ปี (งบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – 25๖5) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัดองค์การบริการส่วนตำบลคลองเรือ 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริการส่วนตำบลคลองเรือดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี          
ที่ผ่านมา 
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มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ให้เกิด
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ เสริมบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตำบล/หมู่บ้าน และเพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี         
พ.ศ.2546 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
  2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
4. เป้าหมาย 
  ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนตำบล 
5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
6. วิธีดำเนินโครงการ 
  6.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ตามหลัดเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามเกณฑ์ฯ กำหนด 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  5 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลคลองเรือ หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทำให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองเรือ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ.2544 กำหนดให้หน่วยรับตืดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้รายงานต่อผู้กับดูแลและ
คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบล
คลองเรือ ทุกปี  

3. วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบล
คลองเรือ 

  2. เพ่ือสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ
ตามแบบท่ีระเบียบฯ กำหนด 

  3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กำกับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามที่กำหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

5. พื้นที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

6. วิธีการดำเนินการ 
  1. แตง่ตั้งคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
  3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควยคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดำเนินการ
ประเมินองค์ประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
  5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดำเนินการรวบรวม 
เพ่ือจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนำเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2565 
8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกรปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
  3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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4.1.2 มีการจัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล 

  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานมาว่า
จะเป็นในภาครัฐ หรือภาคเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่นระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจำทำให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมา การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในที่กระทรวงการคลัง
ประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบ
ข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี ละการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ
หรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและ
บัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดำเนินงานในภาพของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุม
ภายในที่ดี ควรเป็นระบบที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ 
ว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด  การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทำให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดำเนินงานไม่
สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกำหนดหน้าที่และมอบหมายในหน่วยงานไม่เหมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้การประเมินและการบริหารความเสี่ยงควบคุมภายในของหน่วยงานที่
กำหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกำหนด
ระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กำหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่จำเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
  2. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
  3. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกบัการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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5. วิธีดำเนินการ 
 5.1 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
  5.2 ประชุมคณะทำงานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทำงานฯ เพื่อสรุป
ข้อมูล 
  5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
  5.5 นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
  5.๖ เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทำการ และเว็บไซต์ของ
หน่วยงานและสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

6. สถานที่/ระยะเวลาดำเนินการ  
  ระยะเวลา 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)  

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. การดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
  3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วยและเชื้อถือได้ สามารถนำไปใช้ในการ
ตัดสินใจ 
  4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมรีะบบและอยู่ในกรอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
วางไว้ 
  5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานอย่างดียิ่ง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตาม
กำหนดเวลา 
  10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดำเนินการแก้ไข 
  10.๓ ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินการควบคุมภายในให้ครบทุกงาน 
  10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
  10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถดำเนินการได ้
กิจกรรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้ใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การปฏิบัติงานด้านคลังเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจน
มติคณะรัฐมนตรี วิธีการทำงานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากท่ีสุด ถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง 
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน           
การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นมีการทำงานมีกระบวนการโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายใน และภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการ
ทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 

  3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบ
ได้ 
  3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  3.4 ในการบริหารจัดการต้องทำอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
การทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบความ
ถูกต้องได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
5. พื้นที่ที่ดำเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
6.วิธีดำเนินการ 
  จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การงากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไข
เพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพื่อประชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี 
และจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 
  ตลอดปีงบประมาณ 2561-2565 และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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8. งบประมาณดำเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. หน่วยงานรับผิดชอบ 
  กองคลังองค์การยริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
  10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
  10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 
 
 


