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องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

อําเภอหลมเกา   จังหวัดเพชรบูรณ 
 

 



 

คํานํา 

 
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)ขององคการบริหารสวน

ตําบลตาดกลอย จัดทําข้ึนโดยเปนไปตาม คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง 

มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ เพ่ือใหการบริหารราชการของคณะรักษา

ความสงบแหงชาติ ในการดูแลความปลอดภัยใหแกประชาชน รวมท้ังเพ่ือใหเกิดความสงบสุขแกสังคม

และผลประโยชนของประเทศชาติโดยรวม ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดย

กระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดแผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ใหสอดคลอง

ตามแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตดังกลาว และกําหนดใหหนวยงาน

ภาครัฐ แปลงแนวทางมาตรการตามยุทธศาสตรชาติฯ ไปสูการปฏิบัติ โดยองคการบริหารสวนตําบลตาด

กลอย ไดดําเนินการจัดทําตามแนวทางดังกลาว และสอดคลองกับแผนปฏิบัติการปองกัน ปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือใชเปนแนวทาง

ในการพัฒนาใหมีการบริหารงานดวยความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการ 

ปองกันการทุจริตคอรรัปชัน       ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย จึงดําเนินการจัดทํา

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๔ ป ข้ึนเพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนาการบริหารงานขององคการ

บริหารสวนตําบลตาดกลอยตอไป 

 

 

                                                                            องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 
                  เร่ือง                   หนา 

สวนท่ี ๑ บทนํา                                                                                              ๑ 

- การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร       ๑ 

- หลักการและเหตุผล (สภาพปญหาการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน)             ๒ 

- วัตถุประสงคของการจัดทําแผน                                                                  ๔ 

- เปาหมาย                                                                                            ๔ 

- ประโยชนของการจัดทําแผน                                                                      ๔ 

 

สวนท่ี ๒  แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

                     - โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ และจํานวนงบประมาณท่ีดําเนินการ ๔ ป  

                     มิติท่ี ๑ การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต                                                     ๖ 

                     มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจรติ                                               ๑๐ 

                     มิติท่ี ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของประชาชน                                 ๑๖ 

                     มิติท่ี ๔ การเสริมสรางและปรับปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ  ๑๙ 

                              องคกรปกครองสวนทองถ่ิน                                                                 

 

สวนท่ี ๓         รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตการ 

                     มิติท่ี ๑ การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต                                                     ๒๓ 

                     มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจรติ                                               ๕๖ 

                     มิติท่ี ๓ การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของประชาชน                                 ๑๐๒ 

                     มิติท่ี ๔ การเสริมสรางและปรับปรงุกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ  ๑๒๙                               

                              องคกรปกครองสวนทองถ่ิน                                                                 

 

                 
                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี ๑ 

 

บทนํา 

 
 ๑.การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน 

ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต  เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการ

ปองกันการทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 
 

                การทุจริตในระดับทองถิ่น    พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน 

ไดแก การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมี

วัตถุประสงคสําคัญเพ่ือใหบริการตางๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 
 

                        ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จําแนกเปน  ๗  ประเภท  ดังนี้ 

๑) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิด    

การละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 

๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของระเบียบและกฎหมาย 

  ๔) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาด    

      คุณธรรมจริยธรรม  

๕) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

๖) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ   

    ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 

๗) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 
  

สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถสรุปเปนประเด็นได 

ดังนี้  

            ๑) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแตพบวายังคงมีชองวางมท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต  ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการ

บังคับใชกฎหมายท่ีไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม  และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการ

ระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต 

                     ๒) ส่ิงจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทํา

ใหคนในปจจุบันมุงเนน ท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจเจาหนาท่ีท่ีมีแนวโนมท่ีจะทํา

พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน   



 

              ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส  การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอน 

โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาประชาชน ขาด

กลไกการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาตรวจสอบการทุจริตของ

บุคคลเหลานี้ 

             ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ  ไดแก  การจัดซ้ือ – จัดจาง    เปนเรื่อง

ของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของ   เปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการให

สินบนแกเจาหนาท่ี   เพ่ือตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ   รูปแบบของการผูกขาด  

ไดแก   การผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 

                      ๕) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม   รายไดไมเพียงพอตอรายจาย   ความยากจนถือเปน

ปจจัยหนึ่งท่ีทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทํา

ใหเจาหนาท่ีตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

              ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนน

เปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน  แตในปจจุบัน  พบวา  คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัว

บาปนอยลง  และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึด

ผลประโยชนสวนรวม 

              ๗) มีคานิยมท่ีผิด    ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี   คนท่ีมีความซ่ือสัตย

สุจริตเปนยกยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง   ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมี

คานิยมท่ีผิดเห็นการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด 

ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง  โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป  และไมเกรงกลัวตอกฎหมาย

บานเมือง 
 

 2. หลักการและเหตุผล 
                    ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทย    ถือเปนปญหาเรื้อรัง  ท่ีนับวันยิ่งจะทวีความ    
         รุนแรงและสลับซับซอนมากยิ่งข้ึน  และสงผลกระทบในวงกวาง  โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ  
         เปนปญหาลําดับตนๆ  ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ   สังคมและการเมือง    เนื่องจาก 
         เกิดข้ึนทุกภาคสวนในสังคมไทย   ไมวาจะเปนภาคการเมือง    ภาคราชการโดยเฉพาะองคกรปกครองสวน 
         ทองถ่ิน มักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการ 
         ทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ   ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและ 
         ความศรัทธา  ตอระบบการปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง   สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทย   เรื่องการ 
         ทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ   สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น   (Corruption  
         Perception Index - CPI)  ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชั่นท่ัวโลก   ท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือ 
         ความโปรงใสนานาชาติ (Transparency International-IT)    พบวาผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป     
         2555 – 2558 อยูท่ี 35 – 38 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูท่ีอันดับท่ี 76  จาก   
         168   ประเทศท่ัวโลก   และเปนอันดับท่ี 3    ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศ 
 
 
 



 
 
 
         มาเลเซียและลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทย 2559 ลดลง 3 คะแนน  จากป 2558   ไดลําดับท่ี  
         101  จาก 168 ประทศซ่ึงสามารถสะทองใหเห็นวาประเทศไทย เปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชั่นอยู 
         ในระดับสูง 
 

         แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ปองกันการทุจริตไมวาจะเปนการเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ
ทุจริต (United Nations Conversation Against Corruption - UNCAC) พ.ศ.2546  การจัดตั้ง
องคการตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํา
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตใน
ประเทศไทยไมไดมีแนวโนมท่ีลดนอยถอยลง สาเหตุท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทย
ประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐานโครงสรางทางสังคม ซ่ึงเปนสังคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธ
แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําใหสังคมไทยยึดติดกับการ
ชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและพวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติด
ความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่องปกติท่ี
ยอมรับได ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของ
คานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมไดบูรณาการความรวมมือของ
ทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมาขางตนไมสามารถ
ทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 
 

                    ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจาก    
          ป พ.ศ.2560  จนถึงป  พ.ศ. 2564    ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปน 
          สังคมมิติใหม    ท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ    โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  
          หนวยงานของรัฐ   ตลอดจนประชาชน    ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ  และประชาชนเพ่ือให   
          ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน    
          “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนี   
          การรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  ไมนอยกวารอยละ 50  ในป  พ.ศ. 2564     
          ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น    การบริหารงานภาครัฐตองมีระกับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึนไดนั้น  การ   
          บริหารงานภาครัฐ   ตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน    เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชน   ตองมีพฤติกรรม   
          แตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน    ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริต   ประพฤติมิชอบโดยไดกําหนด   
          ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลัก   ออกเปน   6   ยุทธศาสตร  ดังนี้ 
        ยุทธศาสตรท่ี  1  สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
        ยุทธศาสตรท่ี  2  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

       ยุทธศาสตรท่ี  3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
       ยุทธศาสตรท่ี  4  พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
       ยุทธศาสตรท่ี  5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
       ยุทธศาสตรท่ี  6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
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  ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเปน 
รูปธรรมในทางปฏิบตัิเปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการ
บริหารจัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรม สุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืน จึงไดดําเนินการ
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปราม
การทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติ
อยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยาง
แทจริง 
 

           ๓.วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 

                 ๑) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน   

            ทองถ่ิน 

๒) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง    

            ขาราชการฝายบริหารบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 

                  ๓) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการ 

            บานเมืองท่ีดี (Good Governance) 

                  ๔) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s  

            audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

                  ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรา รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ    

            องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

             ๔.  เปาหมาย 

          ๑) ขาราชการฝายการเมือง    ขาราชการฝายบริหาร   บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

             รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชน     

             สุขแกประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม     

             การขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

          ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิ   

             ชอบของขาราชการ 

          ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ    

              ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

          ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏบิัติราชการขององคกรปกครองสวน   

              ทองถ่ินท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใหอํานาจอยางเหมาะสม 

         ๕) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําทุจริตและ    

              ประพฤติมิชอบจนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 
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 ๕.  ประโยชนของการจัดทําแผน 
 

          ๑) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

            รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม และ    

            อุดมการณในการตอตานการทุจริต (Anti - Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลัก    

            ธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 

         ๒) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริการกิจการบานเมืองท่ีดี    

            (Good Governance)  มีความโปรงใส  เปนธรรม  และตรวจสอบได 

         ๓) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ี    

            มีจิตสํานึกรักทองถ่ิน  อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวัง   

            การทุจริต 

         ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ    

            องคการปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเข็มแข็งในการเฝาระวังการ 

            ทุจริต 

         ๕) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ   ลดโอกาสในการ    

            กระทําการทุจริตและประพฤติชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

            ตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต    อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจ  และให 

            ความรวมมือกันเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 
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สวนท่ี ๒ 
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  ๔  ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  

 

 

มิต ิ

 

ภารกิจ 

ตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔  

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๑. การสรางสังคมท่ี

ไมทนตอการทุจริต 

 

๑.๑ การสรางจิตสํานึก

และความตระหนักแก

บุคลากรท้ังขาราชการ

การเมืองฝายบริหาร

ขาราชการการเมือง

ฝายสภาทองถ่ิน และ

ฝายประจําขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๑.๑ (๑) โครงการบริหาร 

งานตามหลักธรรมาภิบาล 

๑.๑.๑ (๒) โครงการพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรม 

๑.๑.๑ (๓) โครงการสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรมในการ

ปองกันการทุจริต 

๑.๑.๑ (๔) โครงการฝก 

อบรมคุณธรรรม จรยิธรรม 

แกผูบริหาร สมาชิกสภา 

และพนักงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

 

๑.๑.๒ (๑) มาตรการ 

“สงเสรมิการปฏิบัติงานตาม

ประมวลจริยธรรมของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน” 

๑.๑.๒ (๒) มาตรการ 

“เสริมสรางองคความรูดาน

การตอตานการทุจรติ” 

๑.๑.๒ (๓) โครงการ

เสรมิสราง ความซื่อสตัย 

สุจรติ และปลูกฝงทัศนคติ 

วัฒนธรรมท่ีดีในการตอตาน

การทุจริต 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

20,000 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

20,000 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

20,000 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

20,000 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

ไมใชงบประมาณ 

 

 

 

ไมใชงบประมาณ 

 

 

 

ไมใชงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมใชงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมใชงบประมาณ 

 

 

 

 

ไมใชงบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  ๔  ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  

 

 

มิต ิ

 

ภารกิจ 

ตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔  

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๑. การสรางสังคมท่ี

ไมทนตอการทุจริต 

 

  ๑.๑.๓ (๑) กิจกรรมให

ความรู เรื่อง ผลประโยชน

ทับซอนใหกับบุคลากรของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๑.๑.๓ (๒) มาตรการ 

“จัดทําคูมือการปองกัน

ผลประโยชนทับซอน” 

๑.๑.๓ (๓) มาตรการ 

“ปลูกฝงองคความรูใหมี

ความเขาใจเก่ียวกับ 

Conflict of Interest” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

√ 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

√ 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

ไมใชงบประมาณ 
 

 

 

 
ไมใชงบประมาณ 
 

 
ไมใชงบประมาณ 
 

 

     6 



 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  ๔  ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  

 

 

มิต ิ

 

ภารกิจ 

ตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔  

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๑. การสรางสังคมท่ี

ไมทนตอการทุจริต 

 

๑.๒ สรางจิตสํานึก

แบะความตระหนักแก

ประชาชนทุกภาคสวน

ในทองถ่ิน 

 

 

๑) โครงการปลูกตนไมเพ่ือ

เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะ

โลกรอนในเขตพ้ืนท่ีของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒) โครงการสงเสริม อนุรักษ 

ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม แหลง

ทองเท่ียว พัฒนาและ

ปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชน 

๓) โครงการปลูกผักริมรั้ว 

๔) โครงการสรางอาชีพ 

สรางรายได ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

20,000 

20,000 

- 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

20,000 

- 

 

 

- 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

20,000 

- 

 

 

- 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

20,000 

- 

 

 

ไมใชงบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  ๔  ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  

 

 

มิต ิ

 

ภารกิจ 

ตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔  

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๑. การสรางสังคมท่ี

ไมทนตอการทุจริต 

๑.๓ การสรางจิตสํานึก

และความตระหนักแก

เด็กและเยาวชน 

 

 

๑) โครงการคุณธรรมสาน

สายใยครอบครัว 

๒) โครงการสรางภูมิคุมกัน

ทางสังคมใหเด็กและเยาวชน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(กิจกรรม “โตไปไมโกง”) 

๓) โครงการสรางภูมิคุมกัน

ทางสังคมใหเด็กและเยาวชน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(กิจกรรม “สงเสรมิการ

เรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,000 

 

20,000 

 

 

 

30,000 

- 

 

20,000 

 

 

 

30,000 

- 

 

20,000 

 

 

 

30,000 

- 

 

20,000 

 

 

 

30,000 

 

มิติท่ี ๑ รวม  ๑๗ 

 

 ๔  มาตรการ   ๒ กิจกรรม 

 ๑๑ โครงการ 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  ๔  ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  

 

 

มิต ิ

 

ภารกิจ 

ตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔  

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๒. การบริหาร

ราชการเพ่ือปองกัน

การทุจริต 

 

๒.๑ แสดงเจตจํานง

ทางการเมืองในการ

ตอตานการทุจริตของ

ผูบริหาร 

๒.๒ มาตรการการใช

ดุลยพินิจและใช

อํานาจหนาท่ีใหเปนไป

ตามหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี 

๒.๓ การเชิดชูเกียรติ

แกหนวยงาน/บุคคลใน

การดําเนินกิจการ 

การประพฤตตินปฏิบัติ

ตนใหเปนท่ีประจักษ 

๒.๔ มาตรการจัดการ

ในกรณีไดทราบ หรือ

รับแจง หรือตรวจสอบ

พบการทุจริต  

- กิจกรรมการประกาศ

เจตจํานงตอตานการทุจริต

ของผูบริหารองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ √ √ √ ไมใชงบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  ๔  ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  

 

 

มิต ิ

 

ภารกิจ 

ตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔  

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๒. การบริหาร

ราชการเพ่ือปองกัน

การทุจริต 

 

๒.๒ มาตรการสราง

ความโปรงใสในการ

ปฏิบัติราชการ 

  

๒.๒.๑ (๑) มาตรการสราง

ความโปรงใสในการบริหาร 

งานบุคคล 

๒.๒.๑ (๒) มาตรการออก

คําสั่งมอบหมายของนายก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ปลัดองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน และหัวหนาสวน

ราชการ 

๒.๒.๑ (๓) กิจกรรม “สราง

ความโปรงใสในการพิจาณา

เลื่อนข้ันเงินเดือน” 

 

๒.๒.๒ (๑) กิจกรรม 

“ควบคุมการเบิกจายเงิน

ตามขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจาํป” 

๒.๒.๒ (๒) กิจกรรม “การ

พัฒนาแผนและกระบวนการ

จัดหาพัสดุ”  

๒.๒.๒ (๓) กิจกรรม “สราง

ความโปรงใสในการใชจาย 

เงินงบประมาณ” 

๒.๒.๒ (๔) โครงการเผยแร

ขอมูลขาวสารดานการ

จัดซื้อ-จัดจาง 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

ไมใชงบประมาณ 
 

 

 
ไมใชงบประมาณ 
 

 

 

 

 
ไมใชงบประมาณ 
 

 

 

 
ไมใชงบประมาณ 
 

 

 
ไมใชงบประมาณ 
 

 
ไมใชงบประมาณ 
 

 

 
ไมใชงบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  ๔  ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  

 

 

มิต ิ

 

ภารกิจ 

ตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔  

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๒. การบริหาร

ราชการเพ่ือปองกัน

การทุจริต 

 

๒.๒ มาตรการสราง

ความโปรงใสในการ

ปฏิบัติราชการ 

  

๒.๒.๓ (๑) กิจกรรมการ

จัดบริการสาธารณะและการ

บริการประชาชนเพ่ือใหเกิด

ความพึงพอใจแกประชาชน

โดยทัดเทียมกันและไมเลือก

ปฏิบัต ิ

๒.๒.๓ (๒) โครงการจาง

สํารวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

๒.๒.๓ (๓) กิจกรรมการใช

บัตรคิวในการติดตอราชการ 

๒.๒.๓ (๔) มาตรการ 

“ยกระดับคณุภาพการ

บริการประชาชน”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

20,000 

 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

- 

 

 

√ 

 

- 

√ 

 

 

 

 

 

- 

 

 

√ 

 

- 

√ 

 

 

 

 

 

- 

 

 

√ 

 

- 

ไมใชงบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ไมใชงบประมาณ 
 
ไมใชงบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  ๔  ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  

 

 

มิต ิ

 

ภารกิจ 

ตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔  

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๒. การบริหาร

ราชการเพ่ือปองกัน

การทุจริต 

 

๒.๓ มาตรการการใช

ดุลพินิจและใชอํานาจ

หนาท่ี ใหเปนไปตาม

หลักการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีด ี

  

๒.๓.๑ (๑) กิจกรรมการลด

ข้ันการปฏิบัติงาน 

๒.๓.๑ (๒) โครงการลด

ข้ันตอนและระยะเวลาการ

ปฏิบัติราชการ 

 

๒.๓.๒ (๑) มาตรการการ

มอบอํานาจอนุมัต ิอนุญาต 

สั่งการเพ่ือลดข้ันตอนการ

ปฏิบัติราชการ 

๒.๓.๒ (๒) มาตรการมอบ

อํานาจนายกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

๒.๓.๒ (๓) มาตรการออก

คําสั่งมอบหมายของนายก

อบต.ปลัด อบต. และ

หัวหนาสวนราชการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

 

 

- 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

 

 

- 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

 

 

- 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

ไมใชงบประมาณ 
 

 
ไมใชงบประมาณ 
 

 

 
ไมใชงบประมาณ 
 

 

 
ไมใชงบประมาณ 
 

 

 
ไมใชงบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  ๔  ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  
 

มิต ิ

 

ภารกิจ 

ตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔  

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๒. การบริหาร

ราชการเพ่ือปองกัน

การทุจริต 

 

๒.๓ การเชิดชูเกียรติ

แกหนวยงาน/บุคคล

ในการดําเนินกิจการ

การประพฤตปิฏิบัติ

ตนใหเปนท่ีประจักษ 

  

๒.๔.๑ (๑) กิจกรรมการ

มอบประกาศเกียรติคุณแก

สตรดีีเดน 

๒.๔.๑ (๒) ยกยองเชิดชู

เกียรตหินวยงาน/บุคคลท่ี

ประพฤติปฏบัิติตนใหเปนท่ี

ประจักษ 

 

๒.๔.๒ (๑) กิจกรรมการ

มอบประกาศเกียรติคุณแก

คณะกรรมการชุมชน 

๒.๔.๒ (๒) กิจกรรมการยก

ยองเชิดชูเกียรติแกบุคคล 

หนวยงานองคกรดีเดน ผูทํา

คุณประโยชนหรือเขารวมใน

กิจกรรมขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

๒.๔.๒ (๓) กิจกรรมการเชิด

ชูเกียรติประชาชนผูมีจติ

สาธารณะ 

 

๒.๔.๓ (๑) กิจกรรมเชิดชู

เกียรติประชาชนผูปฏิบัติ

ตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

- 

√ 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

- 

 

√ 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

- 

 

ไมใชงบประมาณ 
 

 

 
ไมใชงบประมาณ 
 

 

 

 
ไมใชงบประมาณ 
 

 
ไมใชงบประมาณ 
 

 

 

 

 

 
ไมใชงบประมาณ 
 

 

 
ไมใชงบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  ๔  ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  

 

 

มิต ิ

 

ภารกิจ 

ตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔  

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๒. การบรหิาร

ราชการเพ่ือปองกัน

การทุจริต 

๒.๕ มาตรการจัดการ 

ในกรณีไดทราบหรือ

ไดรับแจงหรือตรวจ 

สอบพบการทุจรติ 

  

๒.๕.๑ (๑) มาตรการ 

“จัดทําขอตกลงการปฏิบัติ

ราชการ” 

๒.๕.๑ (๒) กิจกรรม “การ

จัดทําขอตกลงการปฏิบัติ

ราชการขององคการบริหาร

สวนตําบลตาดกลอย” 

 

๒.๕.๒ (๑) กิจกรรมใหความ

รวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ี

ไดดําเนินการตามอํานาจ

หนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 

ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ

ราชการของ อบต.ตาดกลอย 

 

๒.๕.๓ (๑) มาตรการ “ให

ความรวมมือกับหนวยงาน

ตรวจสอบท้ังภาครัฐและ

องคกรอิสระ” 

๒.๕.๓ (๒) มาตรการ 

“แตงตั้งผูรับผิดชอบเก่ียวกับ

เรื่องรองเรียน” 

๒.๕.๓ (๓) มาตรการ 

“ดําเนินการกับเรื่องรอง 

เรียน กรณีมีบุคคลภายนอก 

หรือประชาชนกลาวหาเจา 

หนาท่ีขององคการบริหาร

สวนตําบลตาดกลอย วา

ทุจริตและปฏิบัติราชการ

ตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ  

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

- 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

√ 

- 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

√ 

 

- 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

√ 

ไมใชงบประมาณ 
 

 

 
ไมใชงบประมาณ 
 

 

 

 
ไมใชงบประมาณ 
 

 

 

 

 

 
ไมใชงบประมาณ 
 

 

 

 
ไมใชงบประมาณ 
 

 
ไมใชงบประมาณ 
 

มิติท่ี ๒ รวม ๑๐ มาตรการ  ๑๖ กิจกรรม    

 ๓  โครงการ 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  ๔  ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  
 

มิต ิ

 

ภารกิจ 

ตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔  

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๓. การสงเสริม

บทบาทและการมี

สวนรวมของภาค

ประชาชน 

๓.๑ จดัใหมีและ

เผยแพรขอมลูขาวสาร

ในชองทางท่ีเปนการ

อํานวยความสะดวก

แกประชาชนไดมีสวน

รวมตรวจสอบการ

ปฏิบัติราชการตาม

อํานาจหนาท่ีของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ินไดทุกข้ันตอน 

  

๓.๑.๑ (๑) มาตรการ “ปรับ 

ปรุงศูนยขอมูลขาวสารของ 

อบต.ตาดกลอย ใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 

๓.๑.๑ (๒) กิจกรรม “การ

ออกระเบียบจดัตั้งศูนย

ขอมูลขาวสารของ อบต.

ตาดกลอย” 

๓.๑.๑ (๓) กิจกรรม “อบรม

ใหความรูตาม พ.ร.บ.ขอมลู

ขาวสารของราชการ พ.ศ.

๒๕๔๐” 

 

๓.๑.๒ (๑) มาตรการ 

“เผยแพรขอมลูขาวสารท่ี

สําคัญและหลากหลาย” 

๓.๑.๒ (๒) กิจกรรม “การ

เผยแพรขอมลูขาวสารดาน

การเงิน การคลัง พัสดุ และ

ทรัพยสินของ อบต. และ

การรับเรื่องรองเรียน

เก่ียวกับการเงินการคลัง” 

 

๓.๑.๓ (๑) มาตรการ “จัด

ใหมีชองทางท่ีประชาชน

เขาถึงขอมูลขาวสารของ 

อบต. 

๓.๑.๓ (๒) โครงการสื่อ

ประชาสมัพันธ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

20,000 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

ไมใชงบประมาณ 
 

 

 

 
ไมใชงบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 

 
ไมใชงบประมาณ 
 

 
ไมใชงบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 
ไมใชงบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  ๔  ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  

 

 

มิต ิ

 

ภารกิจ 

ตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔  

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๓. การสงเสริม

บทบาทและการมี

สวนรวมของภาค

ประชาชน 

๓.๒ การรับฟงความ

คิดเห็นการและ

ตอบสนองเรื่อง

รองเรียน/รองทุกขของ

ประชาชน 

 

๓.๒.๑ (๑) โครงการจดั

ประชาคมแผนชุมชน 

๓.๒.๑ (๒) การดําเนินงาน

ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 

อบต. 

 

๓.๒.๒ (๑) มาตรการกําหนด

ข้ันตอน/กระบวนการเรื่อง

รองเรียน 

 

๓.๒.๓ (๑) มาตรการแกไข

เหตุเดือดรอนรําคาญ ดาน

การสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

๓.๒.๓ (๒) กิจกรรม 

รายงานผลการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/

รองทุกขรับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,000 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

- 

 

√ 

 

 

 

- 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

- 

 

√ 

 

 

 

- 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

- 

 

√ 

 

 

 

- 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 
ไมใชงบประมาณ 
 

 

 

 
ไมใชงบประมาณ 
 

 

 
ไมใชงบประมาณ 
 

 

 

 
ไมใชงบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  ๔  ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  

 

 

มิต ิ

 

ภารกิจ 

ตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔  

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๓. การสงเสริม

บทบาทและการมี

สวนรวมของภาค

ประชาชน 

๓.๓ การสงเสรมิให

ประชาชนมีสวนรวม

บริหารกิจการของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

๓.๓.๑ (๑) มาตรการแตงตั้ง

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทําแผนพัฒนา อบต. 

๓.๓.๑ (๒) ประชุม

ประชาคมหมูบานและ

ประชาคมตาํบล ประจําป 

๓.๓.๑ (๓) การสงเสริมและ

สนับสนุนการจัดทําแผน

ชุมชน 

 

๓.๓.๒ (๑) มาตรการแตงตัง้

ตัวแทนประชาคมเขารวม

เปนคณะกรรมการตรวจรับ

งานจาง 

 

๓.๓.๓ (๑) กิจกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของ อบต. 

๓.๓.๓ (๒) มาตรการ

ตรวจสอบโดยคณะกรรม 

การประเมินผลการปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

ของ อบต.ตาดกลอย 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

20,000 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

- 

 

 

20,000 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

- 

 

 

20,000 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

- 

 

 

20,000 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

ไมใชงบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ไมใชงบประมาณ 
 

 

 

 
ไมใชงบประมาณ 
 

 
ไมใชงบประมาณ 
 

 

 

มิติท่ี ๓ 
 

รวม 
๘ มาตรการ   ๘ กิจกรรม  

๓ โครงการ 

     

 

     17 



 

 

แผนปฏบิัติการปองกันการทุจริต  ๔  ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  

 

 

มิต ิ

 

ภารกิจ 

ตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔  

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๔. การเสรมิสราง

และปรับปรุงกลไก

ในการตรวจสอบ

การปฏิบัตริาชการ

ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

๔.๑ มีการจดัวาง

ระบบและรายงานการ

ควบคุมภายในตามท่ี

คณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดินกําหนด 

๔.๒ การสนับสนุนให

ภาคประชาชนมีสวน

รวมตรวจสอบการ

ปฏิบัติหรือการบรหิาร

ราชการตามชองทางท่ี

สามารถดําเนินการได 

๔.๓ การสงเสรมิ

บทบาทการตรวจสอบ

ของสภาทองถ่ิน 

๔.๔ เสรมิพลังการมี

สวนรวมของชุมชน  

(Community) และ

บูรณาการทุกภาคสวน

เพ่ือตอตานการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๑.๑ (๑) โครงการจดัทํา

แผนการตรวจสอบภายใน

ประจําปงบประมาณ 

๔.๑.๑ (๒) โครงการจดัทํา

รายงานการควบคมุภายใน 

 

๔.๑.๒ (๑) กิจกรรมตดิตาม

ประเมินผลการควบคมุภาย 

ใน 

๔.๑.๒ (๒) มาตรการติดตาม

ประเมินผลระบบควบคุม

ภายใน อบต. 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

ไมใชงบประมาณ 
 

 

 
ไมใชงบประมาณ 
 

 
ไมใชงบประมาณ 
 

 

 
ไมใชงบประมาณ 
 

     18 



 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  ๔  ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  

 

 

มิต ิ

 

ภารกิจ 

ตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔  

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๔. การเสรมิสราง

และปรับปรุงกลไก

ในการตรวจสอบ

การปฏิบัตริาชการ

ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

๔.๒ การสนับสนุนให

ภาคประชาชนมีสวน

รวมตรวจสอบการ

ปฏิบัติหรือการบรหิาร

ราชการตามชองทางท่ี

สามารถดําเนินการได 

๔.๓ การสงเสรมิ

บทบาทการตรวจสอบ

ของสภาทองถ่ิน 

๔.๔ เสรมิพลังการมี

สวนรวมของชุมชน  

(Community) และ

บูรณาการทุกภาคสวน

เพ่ือตอตานการทุจริต 

๔.๒.๑ (๑) มาตรการ

สงเสริมการมีสวนรวม 

ตรวจสอบ กํากับ ดูแล

การบริหารงานบุคคล

เก่ียวกับการบรรจุ

แตงตั้ง การโอนยาย 

 

๔.๒.๒ (๑) กิจกรรมการ

รายงานผลการใช

จายเงินใหประชาชน

ไดรับทราบ 

 

๔.๒.๓ (๑) กิจกรรมการ

จัดหาคณะกรรมการ

จัดซื้อจัดจางจากตัวแทน

ชุมชน 

๔.๒.๓ (๒) โครงการ

อบรมกรรมการตรวจ

การจาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

ไมใชงบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 
ไมใชงบประมาณ 
 

 

 
ไมใชงบประมาณ 
 

 
ไมใชงบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  ๔  ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  

 

 

มิต ิ

 

ภารกิจ 

ตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔  

หมาย

เหต ุ

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๔. การ

เสรมิสราง

และ

ปรับปรุง

กลไกใน

การ

ตรวจสอบ

การ

ปฏิบัติ

ราชการ

ของ

องคกร

ปกครอง

สวน

ทองถ่ิน 

๔.๓ การ

สงเสริม

บทบาทการ

ตรวจสอบ

ของสภา

ทองถ่ิน 

๔.๔ เสรมิ

พลังการมี

สวนรวมของ

ชุมชน  

(Communit

y) และ

บูรณาการ

ทุกภาคสวน

เพ่ือตอตาน

การทุจริต 

๔.๓.๑ (๑) โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ 

กฎหมายทองถ่ิน ผูบรหิาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน 

๔.๓.๑ (๒) กิจกรรมการสงเสรมิและพัฒนาศักยภาพ

สมาชิกสภาทองถ่ิน 

 

๔.๓.๒ (๑) กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมี

บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

 

๔.๓.๓ (๑) กิจกรรมการมสีวนรวมในการปฏิบัติงานของ

สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,000 

 

 

 

20,000 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

- 

 

 

 

20,000 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

- 

 

 

 

20,000 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

- 

 

 

 

20,000 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ไมใช

งบประมาณ 
 

 

 

 

 

 
ไมใช

งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  ๔  ป 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  

 

 

มิต ิ

 

ภารกิจ 

ตามมติ ิ

 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔  

หมายเหต ุงบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

๔. การเสรมิสราง

และปรับปรุงกลไก

ในการตรวจสอบ

การปฏิบัตริาชการ

ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

๔.๔ เสรมิพลังการมี

สวนรวมของชุมชน  

(Community) และ

บูรณาการทุกภาคสวน

เพ่ือตอตานการทุจริต 

 

 

 

 

 

๔.๔.๑ (๑) มาตรการเฝา

ระวังการคอรรัปช่ันโดยภาค

ประชาชน 

๔.๔.๑ (๒) กิจกรรมการตดิ

ปายประชาสัมพันธกรณีพบ

เห็นการทุจรติ 

 

๔.๔.๒ (๑) มาตรการ

สงเสริมและพัฒนาเครือขาย

ดานการปองกันการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

20,000 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

20,000 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

20,000 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

20,000 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

ไมใชงบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 
ไมใชงบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติท่ี ๔ 
 

รวม 
๔ มาตรการ  ๘ กิจกรรม 

๔ โครงการ 
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สวนท่ี ๓ 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

 

1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบรหิาร ขาราชการ 

การเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิดประโยชน 

             สุขแกประชาชนในทองถิ่น 

 

     ลําดับที่  1 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

2. หลักการและเหตุผล  
 

            หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance)     เปนหลักสําคัญในการบริหารและการ

ปฏิบัติงาน จะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบไดรวมท้ังเปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการทํางานและความ 

       รับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง     นอกจากน้ียังตองมีการสงเสริมคณุธรรมและจริยธรรมเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันได      

       อยางมีประสิทธิภาพ  และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเน่ือง    อีกท้ังสามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีก 

       ดวย  จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ีเปนปญหาเรื้อรงัท่ีมีสวนบ่ันทอนความเจริญของประเทศไทย มานาน จึงจําเปน    

       อยางยิ่งท่ีจะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรปัชันอยางจริงจัง  ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัป 

       ชันในสังคมไทยดังกลาวทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการท่ีจะ    ทําใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและ   

       หมดไปไดในท่ีสดุน้ัน   ตองนําหลักธรรมาภบิาลไปปรับใชกับทุกภาคสวน   ไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาค 

       ธุรกิจเอกชนตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง   พรอมท้ังสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัย 

       การทุจริต ควบคูกับการเปลีย่นแปลงคานิยมไปในทิศทางท่ี ไมเอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรปัชัน  ท้ังน้ี กลไกการนําหลัก 

       ธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม  ความโปรงใส  ความรับผดิชอบและการตรวจสอบไดความมีประสิทธิภาพและ 

       ประสิทธิผลและการมีสวนรวมของ  ประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการน้ัน  ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมาย    

       รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งไดวางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหาร 

       การปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ    จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวก  ใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการ 

       เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนแลวแตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหาร 

       การปกครองของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐน้ัน ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาล 

       ซึ่งประกอบดวยหลักความชอบธรรม  (Legitimacy)   หลักความโปรงใส   (Transparency)   หลักความรบัผิดชอบและการ 

       ตรวจสอบได(Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวนรวม (Participation)  ดังน้ัน การ 

       พิจารณาคัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลาน้ัน      มาใชเปนเครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดานความ 

       โปรงใสสําหรับหนวยงานหรอืงคกรใดๆ    จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย    วัตถุประสงคแนวทาง   หรือวิธีการดาํเนินงานท่ี 

       หนวยงานองคกรสามารถปฏิบัต ิเพ่ือสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดีไดตอไป 
 

                ดังน้ัน    เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย   องคการบริหารสวน

ตําบลตาดกลอย  จึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน 
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      3. วัตถุประสงค 

               1. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และ        

      จริยธรรม 

               2. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคญักับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

      ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 

              3. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคดิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ 

       นําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 
              4. เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางม ี

       ประสิทธิภาพ 
 

       4. เปาหมาย 

                  ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตาํบลและพนักงานจาง 
 

       5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

                  องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

       6. วิธีดําเนินการ 

                  1. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 

                  2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

                  3. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร 

                  4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม 

                  5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 
 

       7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

                            4  ป   (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

        8. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 

                           ไมใชงบประมาณ 
 

        9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

                           สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

         10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

                   1. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม 

                   2. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมคีวามรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

           ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 

                   3. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมคีวามรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําไป 

           ประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 

                   4. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางม ี

           ประสิทธิภาพ 
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ลําดับที่ 2 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
 

        2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 

                       การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืน     และสามารถกาวพนทุกวิกฤตของโลกท่ีมากับ 

         กระแสโลกาภิวัตน มรีากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศน้ันๆ   ใหเปนคนด ี ซึ่งมคีวามเก่ียวของโดยตรงกับการ    

         พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ   “เจาหนาท่ีของรัฐ”   ซึ่งไดรับมอบหมายภารกิจ     ในการใหบริการ   

         สาธารณะแกประชาชน    ใชอํานาจท่ีไดรับอยางซื่อสตัย  ตองดูแล  จัดการตัดสินใจเก่ียวกับการใหบริการสาธารณะ   การ 

         จัดการทรัพยากรของชาติ    ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและตอประเทศชาติ     และคณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบใน     

         หลักการเก่ียวกับยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตร และยุทธศาสตรท่ี  4   การสงเสริม         

         คุณธรรมในองคกรเพ่ือเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม 
 

                       จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร    

         ในสังกัดเพ่ือตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมีคณุธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย  สุจริต   มีจิตสํานึกท่ีด ี

         ในการปฏิบัติงานประพฤตปิฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน  จึงไดทําโครงการเสริมสรางคุณธรรมและจรยิธรรมเพ่ือ 

         เพ่ิมประสทิธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของประชาชน 
 

         3. วัตถุประสงค 

                       3.1 เพ่ือปลูกจติสํานึกใหพนักงานเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจ 

          หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตสวนตัว  

          และในการปฏิบัตริาชการ 

3.2 เพ่ือใหพนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกรวมใน 

           เสริมสรางสังคมแหงคณุธรรมและสมานฉันท   ประพฤตตินเปนพลเมืองด ีสรางประโยชนแกครอบครัว ประชาชน และ    

           ประเทศชาต ิสรางจิตสํานึกในการทําความด ีรูจักการให การเสยีสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน 

3.3 เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  ในการเสริมสรางคณุธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานองคการบริหารสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตาํบลตาดกลอย 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

6. วิธีดําเนินการ 

จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบงเปน  3  แนวทางคือ 

6.1 การจดักิจกรรมบรรยายเสริมสรางคณุธรรมจรยิธรรม โดยคณะผูบริหาร ปลัดองคการบริหารสวนตําบล

ตาดกลอย  บรรยายใหความรูแกพนักงานเจาหนาท่ี 

6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานท่ี สงเสริมใหรูรัก สามคัค ีเสียสละ ชวยเหลือ แบงปนและเห็น

คุณคาของการเสรมิสรางสังคมแหงความดีมีคณุธรรม เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม หรือทําบุญถวายทานแก

พระภิกษุสงฆท่ีชราภาพ หรืออาพาธ เปนตน 

6.3 การจดักิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม  และบําเพ็ญประโยชน   ณ  วัดตางๆ 

24 



 

 

7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลดัองคการบรหิารสวนตําบลตาดกลอย 
 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 พนักงาน เจาหนาท่ี มีคุณธรรมจรยิธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 

10.2 พนักงาน เจาหนาท่ี ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมในการสราง

สังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท  สรางประโยชนแกครอบครัวและประเทศชาต ิรูจักการใหและเสียสละเพ่ือประโยชน

สวนรวม 

10.3 สรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร เสรมิสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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  ลําดับที่ 3 

                       1.ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล 

บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนรากฐานสําคญัยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรไปสูความสําเร็จ 

ท้ังดานคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องคกรน้ันๆ ยอมประสบความสําเร็จ มีความเจรญิกาวหนาตอไป ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ

บุคลากรท่ีมคีุณภาพสูง มีความรูความสามารถ มีทักษะตางๆ ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณมีความรูและเขาใจงานเปนอยางดี

เมื่อไดรับบทบาทใหกระทําหนาท่ีใดๆ แลว ยอมสามารถแสดงบทบาทน้ันๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสมเสมอ  ในทางตรงกัน 

ขามหากบุคลากรในองคกรดอยความสามารถ ไรอุดมการณ ไมมีทักษะหรือประสบการณท่ีจําเปนในการทํางาน ยอมทําใหองคกร

น้ันๆ ดอยพัฒนาหรือเจริญกาวหนาไดอยางลาชา นอกจากบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ มีทักษะและประสบการณการ

ทํางานสูงแลว ยอมมีคณุธรรมจริยธรรมในการปองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ คานิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึง

ประสงคเปนตัวช้ีนําทางในการปฏบัิติงานตามตาํแหนง หนาท่ีและบทบาทแหงตนเอง บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดมั่นในหลัก

คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีด ีมีความซื่อสตัย สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทํางานดวยความทุมเท เสียสละ มีความเมตตา 

กรุณา เอ้ือเฟอเผื่อแผตองาน ตอหนวยงาน ตอเพ่ือนรวมงานและผูมาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชนของประชาชนและ

ประเทศชาติแลว ยอมนําพาองคกรหรือหนวยงานมุงไปสูความเจริญกาวหนามากยิ่งข้ึน มีความโปรงใสมีการปองกันการทุจรติ 

และสามารถตรวจสอบไดตามหลกัการแหงธรรมาภิบาลองคการบรหิารสวนตําบลตาดกลอย  จึงไดจดัโครงการสงเสริมคุณธรรม

และจริยธรรมในการปองกันการทุจริตข้ึน เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรภายใน ประกอบดวยคณะผูบริหาร 

สมาชิกสภาฯ ขาราชการและพนักงานจาง ตลอดท้ังประชาชนท่ัวไปใหมีความรูความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

สามารถนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหหางไกลจากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุข รูจักความ

พอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและขอบังคับ มีเจตคติท่ีด ีมีจรรยาบรรณวิชาชีพตอตนเอง ตอการทํางาน ตอ

เพ่ือนรวมงาน ตอผูมาขอรับบริการ ตอผูบังคับบัญชาและตอประเทศชาติบานเมืองตอไป 
 

3. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหบุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

2.2 เพ่ือใหบุคลากรสามารถนําหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตได 

   อยางถูกตอง 

2.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคต ิคานิยมและเจตคติของบุคลากรตอองคกร  ตอการทํางาน  ตอเพ่ือนรวมงาน  ตอผูมา 

ขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาใหดียิ่งข้ึน 

2.4 เพ่ือใหสถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคณุธรรม  จริยธรรม  มีความซื่อสตัย  สุจริต  ใหแก 

บุคลากรขององคการบรหิารสวนตาํบล 
 

4. กลุมเปาหมาย 

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขาราชการ/พนักงาน ท้ังหมด จํานวน   50   คน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนตทําวัตรเชา) ทุกวันพระ จํานวน  12  ครั้ง ระหวางเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2561 

7. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ 
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7.1 ติดตอประสานและขอความรวมมือไปยังวัด (สถานท่ีปฏิบัติธรรม/วิปสสนากรรมฐาน) 

7.2 ช้ีแจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ 

7.3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสตูรการจัดการอบรมฯ 

7.4 เสนอรายละเอียดโครงการ กําหนดการและหลักสตูร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแกไขใหถูกตองและเกิดความ 

เหมาะสม 

7.5 ประชาสัมพันธใหประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเขารวมกิจกรรมโครงการฯ 

7.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 
 

8. งบประมาณ 

ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอยางแทจริง 

10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตได 

อยางแทจริง 

10.3 ปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรและประชาชนมีทัศนคต ิคานิยม ความซื่อสัตยสุจริต และเจตคตติอองคกร  ตอการ

ทํางาน ตอเพ่ือนรวมงาน ตอผูมาขอรับบริการ  และตอผูบังคับบัญชาท่ีดี 
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                ลําดับที่ 4 

                       1. ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกผูบริหาร สมาชกิสภา และพนักงานขององคการบริหารสวน    

               ตําบลตาดกลอย 

2.  หลักการและเหตุผล 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติใหมีประมวลจริยธรรม เพ่ือกําหนด 

มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดาํรงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและ

ระบบในการบังคับใชอยางมีประสทิธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรมองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย ลง

วันท่ี  30  เดือน  มีนาคม  2558  ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานรวมกันเปนหมูคณะอีกอยางท่ีขาดไมไดคือคณุธรรม จริยธรรม 

เพราะคณุธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤต ิปฏิบัต ิอันถูกตองดีงาม ท้ัง กาย วาจา ใจ ท้ังตอตนเอง ตอผูอ่ืนและตอ

สังคม ซึ่งถาบุคลากรทุกคนท่ีทํางานรวมกันมีคณุธรรมและจรยิธรรมประจําใจของตนเองแลว การปฏิบัติงานทุกอยางตองลุลวงไป

ดวยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปรงใส สามารถตรวจสอบได และผูมารับบริการอยางประชาชนก็จะไดรับความเช่ือมั่นและ

ไววางใจท่ีจะเขามารับบริการท่ีองคกรน้ันๆ จึงไดมีการจัดทําโครงการอบรมคณุธรรม และจรยิธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา 

และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  ข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต 

3.2 เพ่ือเปนการสรางจติสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัตริาชการตามอํานาจหนาท่ีใหเกิดประโยชนสุขแก

ประชาชน 

3.3 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

3.4 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมีผลประโยชนทับซอน 
 

4. เปาหมาย 

ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย   จํานวน  50  คน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

6. วิธีการดําเนินการ 

จัดอบรมคณุธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตาํบลตาดกลอย โดยเชิญ 

วิทยากรท่ีมีความรูความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณตางๆในการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจรติ 

ใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคณุธรรม  และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานท่ีในบาง

โอกาส 
 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 

20,000 บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

ตัวช้ีวัด  

ประชาชนผูมารับบริการท่ีองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงาน โดย

ใชแบบประเมินเปนตัวช้ีวัด และตองไดรับผลการประเมินไมต่ํากวารอยละ 70 

ผลลัพธ 

ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย เกิดจติสํานึกท่ีดีในการตอตานการทุจริต และ 

ประพฤติปฏบัิติโดยยึดมั่นตามหลกัประมวลจริยธรรม 
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1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

ลําดับที่ 5 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย” 
 

2.    หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีองคการบรหิารสวนตําบลตาดกลอยไดประกาศใชประมวลจรยิธรรมขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

พ.ศ. 2558 โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสทิธิภาพ ท้ังน้ี การฝาฝนหรือไมปฏบัิติตามมาตรฐานทาง

จริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา 

ประกอบกับไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล    จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับจริยธรรมของ

พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางลงวันท่ี xx เดือนxxx 25xx กําหนดใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจาํ 

และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตาํบล มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและ

ประเทศชาต ิอํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของ

มาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,มีจิตสํานึกท่ีด ีซื่อสัตยสุจรติ และรับผดิชอบ,ยึดถือ

ประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชนทับซอน,ยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูก

กฎหมาย, ใหบริการแก ประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏบัิต,ิ ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน 

ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจรงิ,มุงผลสมัฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐานมีคณุภาพโปรงใส และตรวจสอบได, ยึดมั่นในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข และยึดมั่นในหลกัจรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากน้ี สํานักงาน ก.พ. ได

กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือ

ประโยชนอ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมชิอบ โดยอาศยัตําแหนง

หนาท่ีและไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 

1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย ควรนําแนวทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับ

ใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเช่ือถือไววางใจของประชาชน องคการบริหารสวนตาํบลตาด

กลอยไดจัดทํามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจรยิธรรมขององคการบรหิารสวนตําบลตาดกลอย” ข้ึน เพ่ือให

บุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจําทุกระดับนําไปใชในการปฏบัิติหนาท่ีดวยความซื่อสตัย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม

กระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมผีลประโยชนทับซอน 

                    3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน

และเปนสากล 

3.2 เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคลและเปน

เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ของ อบต.ตาดกลอย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.3 เพ่ือทําใหเกิดรปูแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเช่ือถือ  เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการและ ประชาชนท่ัวไป 

ตลอดจนผูมสีวนไดเสยี 
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3.4 เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดบั โดยใหฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต สรางระบบความ

รับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอสังคมตามลําดับ 

3.5 เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใส

ในการปฏิบัติงาน 

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต. ลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ัวไป 

 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

 

6. วิธีดําเนินการ 

1. เผยแพรประมวลจรยิธรรมของ อบต.ตาดกลอย เพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร  ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปน 

แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

2. เผยแพรประชาสมัพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมของ อบต.ตาดกลอย  เปดเผยเปนการท่ัวไปแกสาธารณชนใหมสีวนรวมรับรู

และรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมลูขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑ

มาตรฐานความโปรงใสและตัวช้ีวัดความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตาม

มาตรา 9 วรรคหน่ึง (8) 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

 

9. ผูรับผิดชอบ 

             สํานักปลัด อบต.ตาดกลอย 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อบต. ลูกจางประจํา พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ อบต.ตาดกลอย 
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ลําดับที่ 6 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต” 
 

2. หลักการและเหตุผล 

ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) มงสูการเปนประเทศ

ท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจาก

ฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมี

ศักดิ์ศรีและเกียรตภิูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติ

ตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดชันีการรับรูการทุจริต (CorruptionPerceptions Index : 

CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป (พ.ศ. 2564 ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตร ขางตน 

อบต.ตาดกลอย จึงไดกําหนดแนวทางมาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตข้ึน   เพ่ือใหสามารถแปลงแผนยุทธศาสตรวา

ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560)   ไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนใน

การปฏิบัต ิ

 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจรติแกคณะผูบรหิารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝาย

ประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 

3.2 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤตติามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิก 

สภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจาํ ลูกจางประจาํ ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ขอมูล/องคความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพรมากกวา 5 เรื่องข้ึนไป 

 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  อบต.ตาดกลอย 

6. วิธีดําเนินการ 

1. รวบรวมและเรยีบเรยีงฐานขอมลู/องคความรูเก่ียวของกับการปลกูจิตสํานึกดานการตอตานการทุจริต อาทิกฎหมาย 

ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการปลูกจติสาํนึก 

2. เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรูใหบุคลากรในสงักัดไดรับทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัดผาน

โครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลดั อบต.ตาดกลอย  

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 จํานวนขอมูล/องคความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร 

ลําดับที่ 7 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสรางความซ่ือสัตยสุจริต และปลกูฝงทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดีในการตอตานการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล 

ดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูท่ีมี

บทบาทสําคัญและเปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินท้ัง

ยังมีหนาท่ีและความรับผิดชอบสําคัญในอันท่ีจะบําบัดทุกขบํารุงสุขและสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกประชาชนในทองถ่ินโดยให

สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถ่ิน ดังน้ัน การท่ีประชาชนในแตละทองถ่ินจะมีความเปนอยูท่ีดีมีความสุขหรือไม จึง

ข้ึนอยูกับการประพฤติปฏิบัติของคณะผูบริหาร   สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และพนักงานขององคกรปกครองสวน 

ทองถ่ินทุกคนเปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสํานึกท่ีจะตอบสนองคุณแผนดินดวยการกระทําทุกสิ่ง 

เพ่ือคุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับยุทธศาสตรการสงเสริม

คุณธรรม  จริยธรรมในภาครัฐไว  5  ยุทธศาสตร  โดยในยุทธศาสตร ท่ี 4  การสงเสริมคุณธรรมในองคกรเพ่ือเปนตนแบบให

ขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม  โดยไดกําหนดแนวทางการพัฒนาขาราชการทุกระดับอยางจริงจังและตอเน่ือง ใหตระหนัก

ในการเปนขาราชการท่ีมีเกียรติ ศักดิ์ศรี รูจักความพอเพียงเปนตัวอยางท่ีดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง

ตระหนักในคุณความดีและกฎแหงกรรม ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ มีความรูความเขาใจในเรื่องพฤติกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงการมี

คุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจท่ีจะกระทําหรือไมกระทําการใดๆ อยางเหมาะสม อันรวมถึงการปองกันการกระทําทุจริตใน

ระบบราชการดวยดังน้ัน เพ่ือเปนการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต ปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมท่ีดีในการตอตานการทุจริต

และประพฤติมิชอบ อบต.ตาดกลอย จึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติวัฒนธรรมท่ีดีในการ

ตอตานการทุจริตข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคดิของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน  ลูกจางประจําและพนักงานจางของ   อบต. 

ตาดกลอย ใหมีจิตสาธารณะและเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 

2. เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมท่ีดีในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบใหแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภา 

 พนักงาน  ลูกจางประจําและพนักงานจางของ อบต.ตาดกลอย 

 3. เพ่ือใหความรูแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจางประจําและพนักงานจาง ตามประมวลจริยธรรม

ขาราชการสวนทองถ่ินเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

4. เพ่ือใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงาน ลูกจางประจําและพนักงานจาง ไดรับการพัฒนาจิตใจ และ

พัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตน เปนพลเมือง
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ดี สรางประโยชนใหแกครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สรางจติสํานึกในการกระทําความดี รูจักการให การเสียสละและ

การบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน 

 

4. กลุมเปาหมาย 

คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล ลกูจางประจํา และพนักงานจางของ อบต.ตาดกลอย  จํานวน 50 คน 

 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

มกราคม – กันยายน 2561 

 

6. งบประมาณดําเนินการ 

20,000    บาท 

 

 

7. วิธีการดําเนินงาน 

7.1 บรรยายเรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอนเก่ียวกับการปฏบัิติงาน และการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของ 

เจาหนาท่ีรัฐในการรักษาผลประโยชนสาธารณะเพ่ือการตอตานการทุจริต 

7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบรหิารและฝายสภาทองถ่ิน

และประมวลจริยธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน 

7.3 แบงกลุมทํากิจกรรมเก่ียวกับการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติและวัฒนธรรมท่ีดีใหแกคณะ

ผูบริหาร สมาชิกสภาพนักงาน ลูกจางประจําและพนักงานจางของ อบต.ตาดกลอย 

7.4 ทดสอบกอนและหลังการฟงบรรยาย 
 

8. สถานท่ีดําเนินการ 

อบต.ตาดกลอย 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลดั อบต.ตาดกลอย 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

1. ระดับความรู ความเขาใจของผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 75 

 2. จํานวนผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 
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1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือ 

                         การมีผลประโยชนทับซอน 
 

     ลําดับที่ 8 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมใหความรูเร่ือง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ 

    องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

2. หลักการและเหตุผล 

ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอการตัดสินใจหรือ

การปฏบัิติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรอืไมรูตัว ท้ังเจตนาหรือไมเจตนาหรือหรือบางเรื่องเปนการ

ปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลาน้ีเปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของ

รัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเอง

หรือพวกพอง“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใชอิทธิพลตาม

อํานาจหนาท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม ผลประโยชนทับซอน

มีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทาน้ัน แตรวมถึงผลประโยชนอ่ืนๆท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสิน

ก็ไดอาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ท้ังในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ  และบริษัทจํากัด  หรือการท่ี

บุคคลผูมีอํานาจท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสีย ไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิ

ชอบ ท้ังน้ีหมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 

2560 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

โดยกําหนดใหหนวยงาน   ควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกรเพ่ือใหความรู   เรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแก

เจาหนาท่ี เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจ

การปองกันผลประโยชนทับซอนแกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 

จึงไดจัดกิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานสวนตําบลตาดกลอย  เพ่ือใหพนักงานทุก

คนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมายคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพ่ือไมใหเกิดผลประโยชน

ทับซอน 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหความรูความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 

3.2 เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวน

ตําบล 

3.3 เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย มีจิตสํานึก คานิยม และ

วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตยสจุริต มุงมัน่ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง สงผลใหหนวยงานปลอดจากการทุจริต

คอรรัปช่ันมุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 

 

4. เปาหมาย 

พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
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6. วิธีการดําเนินการ 

จัดประชุมประจาํเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 

 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ฝายกฎหมายและคด ีสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

ตัวช้ีวัด 

พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 

ผลลัพธ 

พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไมยุง

เก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
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ลําดับที่ 9 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน” 
 

2. หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการปองกันและปราบปราม

การทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการสงเสริมการบริหารราชการแผนดิน

ท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุง

คาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือสรางความเช่ือมั่นวางใจใน

ระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม รวมท้ังปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูท่ี

เก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน

ภาครัฐ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-

2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment : ITA) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ดาน อันรวมถึง การตอตาน

การทุจริตในองคกร ซึ่งสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึง

การใหความรูตามคูมือหรือประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ีในหนวยงานดวยเพ่ือ

ตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตขางตน และเพ่ือนําเครื่องมือการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐการปฏิบัติใหเปนกลไกสําคัญท่ีจะปองกันการทุจริต 

โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือตอการมีผลประโยชนทับซอนของเจาหนาท่ีในภาครัฐ อบต.ตาดกลอย จึงไดตระหนักและเห็นถึง

ความสําคัญของการจัดหาคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนข้ึน เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความเขาใจแก

บุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาว รวมท้ัง เปนขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษา เพ่ือเปนพ้ืนฐานการ

ปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให

เทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนของ อบต.ตาดกลอย ใหบุคลากรผูปฏิบัติงานนําไปเปนองคความรูใน

การทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง 

3.2 เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู   ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาการทุจริต 

คอรรัปชัน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของ อบต.ตาดกลอย 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

6. วิธีดําเนินการ 

1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล 
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2. จัดทํา (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 

3. ตรวจสอบความถูกตอง 

4. จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 

5. แจกจายใหบุคลากร 

 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลดัองคการบรหิารสวนตําบลตาดกลอย 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
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                  ลําดับที่ 10 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 

 

2. หลักการและเหตุผล 

ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

มาตรา 100 , 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัวและสวนรวมไว เพ่ือลดระบบอุปถัมภใน

สังคมไทย ใหเจาหนาท่ีของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมออกจากกันไดหากเจาหนาท่ีของรัฐ

ฝาฝนใหถือเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาดวยการขัดกันแหงผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการ

กลาวถึงอยางกวางขวางในรอบหลายปท่ีผานมาโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการ

ทุจริตคอรรัปชันของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซึ่งไดสงผลกระทบตอการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมท้ังไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวมจากสถานการณขางตน จําเปนท่ี

หนวยงานภาครัฐตองเรงสรางองคความรูใหบุคลากรมีความพรอมท่ีจะเขาใจสาเหตุและปจจัยท่ีนําสูการคอรรัปชัน เพ่ือจะได

หาทางปองกันและปฏิบัติหนาท่ีใหหางไกลจากตนเหตุตางๆ ท่ีนําไปสูการทุจริตคอรรัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝงองค

ความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม รวมท้ังใหตระหนักถึง

ผลกระทบจากปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม หรือเกิดเปนผลประโยชนทับซอน 

ซึ่งเปนปญหาเชิงโครงสรางท่ีเก่ียวของกับหลายมิติ ท้ังมิติดานสังคม การเมืองและการบริหารท่ีสําคัญสะทอนถึงวัฒนธรรมและ

คานิยมในการบริหารท่ีดอยพัฒนาดังน้ัน อบต.ตาดกลอยจึงไดจัดทํามาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ 

Conflict of Interest” ข้ึนเพ่ือสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือสวนรวม ยึดถือหลัก

จริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัตริาชการเปนสําคญั หากขาราชการและพนักงานเจาหนาท่ีของรัฐขาดจิตสํานึกใน

หนาท่ีท่ีจะปกปองผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ มีการใชอํานาจทางราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือ

ประโยชนตอตนเองกลุม พรรค พวกพอง เหนือผลประโยชนสวนรวมยอมสงผลกระทบตอสถาบันราชการ และสรางความ

เสียหายตอประเทศชาติและประชาชน 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูเก่ียวกับ Conflict of Interest แกบุคลากรของ อบต.ตาดกลอย 

3.2 เพ่ือสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือสวนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและ 

ผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการปองกันผลประโยชนทับซอนในองคกร 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝงองคความรูใหมคีวามเขาใจเก่ียวกับ Conflict of Interest 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

อบต.ตาดกลอย 
 

6. วิธีดําเนินการ 

1. วางแผน/การถายทอดองคความรู 

2. ออกแบบกิจกรรม 

3. จัดเตรยีมเอกสาร 

4. ดําเนินการจดัประชุม 

5. สรุปรายงานการประชุม 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลดั อบต.ตาดกลอย 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of Interest 
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1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 

ลําดับที่ 11 

1. ชื่อโครงการ : ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกรอน ในพ้ืนท่ีตําบล ประจําป 2561 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

เน่ืองดวยปจจุบัน    โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  (Climate Change)   ท่ีทําให 

อุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือท่ีเรียกวา สภาวะโลกรอน ซึ่งสงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย

อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศท่ีไมเคยมีหิมะตก เปนตนสวนหน่ึง

เปนผลมาจากการตัดไมทําลายปาของมนุษย ดังน้ัน ประเทศตางๆ ท่ัวโลก จึงไดรวมมือกันปองกันและแกไขภาวะโลกรอน ซึ่ง

เปนปญหาท่ีสําคัญสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวจึงเปน

หนทางหน่ึงในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนโดยตรงเน่ืองจากตนไมเปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดแหลงกรองมลพิษ 

และผลิตกาซออกซิเจน อีกท้ังเปนการสรางความสมดุลการใชพ้ืนท่ีใหเกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนท่ีน้ัน ๆ ลง

ไดอยางนอย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเปนการแกไขปญหาภาวะโลกรอน องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย จึงไดจัดทําโครงการ 

“ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกรอนในพ้ืนท่ีตําบลตาดกลอย  ประจําป 2561” เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมใน

การแกไขปญหาภาวะโลกรอนสรางเมืองนาอยูสวยงาม (Beautified City) และรวมถวายเปนราชสักการะในวโรกาสมหามงคล

ดังกลาว ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย จึงไดจัดทําโครงการน้ีข้ึนมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีกสิกรรมของ

ประชาชนและพ้ืนท่ีวางเปลาในเขตองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  เพ่ือใหเกิดความรมรื่นแกชุมชน พรอมท้ังเปนการเพ่ิม

คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหประชาชนตระหนักในคณุคาของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเปนสาธารณะรวมกัน 

3.2 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามสีวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในตําบล 

3.3 เพ่ือใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดลุเพ่ิมมูลคาทรัพยากรท่ีมี

และลดภาวะโลกรอน 

3.4 สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยู สวยงาม (Beautified City) สรางความรมรื่นและคลายรอนแก

ประชาชน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนรวมกันปลูกตนไม จํานวน  2,000   ตน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

พ้ืนท่ีสาธารณะในเขตตําบลตาดกลอย   อําเภอหลมเกา  จังหวัดเพชรบูรณ 
 

6. วิธีดําเนินงาน 

6.1 ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และประชาชนในทองถ่ินเขา

รวมกิจกรรม 

6.2 ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี ใหจัดเตรียมสถานท่ีเพ่ือปลูกตนไม 

6.3 จัดซื้อกลาไม พันธุไม เพ่ือใชในโครงการ 
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6.4 ดําเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และประชาชนใน

ทองถ่ิน 

6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยกองชาง  องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณดําเนินการ 

20,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 ทําใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสาํคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

10.2 ทําใหเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมและสิ่งแวดลอมท่ีดีและชวยลดภาวะโลกรอน 

10.3 ทําใหประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 10.4 ทําใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามคัคีและสรางความรมรื่นในชุมชน 
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ลําดับที่ 12 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสงเสริม อนุรักษฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงทองเท่ียว พัฒนา และ 

ปรับปรุงภูมิทัศนในชมุชน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

ประเทศไทยในอดีตเปนพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมาก แตการลักลอบตัดไมทําลายปาไมท่ีผิดกฎหมายได

เพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศไทยมีจํานวนลดนอยลง ซึ่งสงผลกระทบตอธรรมชาติสิ่งแวด

ลอมและระบบนิเวศตางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชนเปนอยางมาก หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

จึงไดมีการริเริ่มโครงการอนุรักษทรัพยากรปาไม ซึ่งจะสามารถชวยใหธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากข้ึน 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความหวงใยในปญหาปริมาณปาไมของประเทศ โดยท้ังสอง

พระองคทานไดพยายามคิดคนหาวิธีนานัปการท่ีจะเพ่ิมปริมาณปาไมของประเทศไทยใหมากข้ึนอยางมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค

ทานไดเสนอวิธีท่ีเรียบงายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปา 3 อยางเพ่ือประโยชน 4 อยาง” ปลูกปา 3 

อยาง ไดแก ปลูกไมใหพออยู พอกิน พอใช และระบบนิเวศน “พออยู” หมายถึงไมเศรษฐกิจ ปลูกไวทําท่ีอยูอาศัยและจําหนาย 

“พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช” หมายถึงปลูกไมไวใชสอยโดยตรงและพลังงาน เชน ไมฟน 

และไมไผ เปนตน เพ่ือประโยชนตอระบบนิเวศนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย ในฐานะ

เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด ไดตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบในการรวมกัน

อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมในชุมชนและในเขตองคการบรหิารสวนตําบลตาดกลอย เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในชุมชนไดรวมกันอนุรักษ ดูแล

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเอง 
 

3. วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนการรักษาประโยชนสาธารณะ สรางความสามัคค ีและสรางกลุมอาสาสมคัรและพิทักษสิ่งแวดลอมในชุมชน

เพ่ิมมากข้ึน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

4.1 ปลูกตนไมและปลูกปาชุมชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 9 หมูบาน โดยปลูกพันธุ

ไมประเภทตางๆ ท้ังไมยืนตน ไมประดับ ไมผล ไมดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได เปนตน 

4.2 ดูแล อนุรักษฟนฟู สภาพแหลงนํ้า คูคลอง  ท่ีเสื่อมโทรมในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล

จํานวน  9  หมูบาน และพ้ืนท่ีท้ังหมดในเขตองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  โดยบูรณาการรวมกันกับหนวยงานตาง ๆ ท้ัง

ภาครัฐภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนตางๆ 

4.3 ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

พนักงาน/ลูกจาง องคการบริหารสวนตําบล ผูนําชุมชนกลุมตาง ๆ ท้ัง  9  หมูบาน ไดแก  ประธานชุมชน ประธานกลุมผูสูงอาย ุ

ประธาน อสม. ประธานกลุมสตรี ฯลฯ กลุมเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐภาคเอกชน และ

องคกรภาคประชาชนทุกภาคสวน เปนตน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนในเขตชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตาํบลตาดกลอย และแหลงนํ้า คู คลอง ในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลตาดกลอย 
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6. วิธีการดําเนินงาน 

6.1 จัดอบรมผูเขารวมโครงการพรอมช้ีแจงความเปนมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ (กลุมรวมทุก 

ชุมชน) 

6.2 จัดเวทีระดมความคดิเห็นการจัดกิจกรรมและการจดัตั้งกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน (กลุมยอยแตละ

ชุมชน) 

6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจําชุมชน (กลุมยอยแตละชุมชน) 

6.4 จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแมนํ้าคูคลอง ทําความสะอาดถนน 

และพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนตาง ๆ ในชุมชนและในเขตองคการบรหิารสวนตําบลตาดกลอย 

6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา  ปรับปรุงภูมิทัศน  และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใหมีความสวยงาม สะอาด 

รมรื่นนาพักผอนหยอนใจและเปนสถานท่ีออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 

6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมูบาน/ชุมชน หรือหนวยงานท่ีประสบความสําเร็จในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนกรณตีัวอยางใหแกชุมชนตางๆ  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

20,000 บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลดัองคการบรหิารสวนตําบลตาดกลอย 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

เกิดกลุมอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอมในชุมชนมีมากข้ึน 
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ลําดับที่ 13 

1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกผักริมร้ัว 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

ปจจุบันปญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีข้ึน ซึ่งเห็นไดจากสถิติของผูปวยท่ีมารับบริการรักษาพยาบาลท่ี

โรงพยาบาลมีจํานวนมากข้ึนเรื่อยๆ และอัตราการปวยจากโรคท่ีไมติดตอเพ่ิมสูงข้ึน โรงพยาบาลก็ตองเพ่ิมขนาดของโรงพยาบาล

เพ่ือใหรองรับผูท่ีมารับบริการ ซึ่งเปนภาระท่ีรัฐบาลจะตองเสียงบประมาณในการดําเนินการเปนอันมาก และเปนการแกปญหาท่ี

ปลายเหตุเน่ืองจากตนเหตุของปญหาสุขภาพท่ีสําคัญมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารท่ีไมถูกสุขลักษณะอาหารท่ีมีการปลอมปน

สารเคมี หรือผักผลไมท่ีไมปลอดสารพิษ เพราะเกษตรกรผูผลิตใชสารกําจัดศัตรูพืชอยางไมถูกวิธี เพ่ือเหตุผลทางการคาและ

พาณิชยทําใหสารเคมีท่ีเปนโทษเหลาน้ัน ตกอยูกับผูบริโภคอยางยากท่ีจะหลีกเลี่ยง แนวทางในการปองกันปญหาท่ีเปนการแกท่ี

ตนเหตุแบบยั่งยืน คือการใหสุขศึกษาแกประชาชน และการสงเสริมการปลูกผักเพ่ือบริโภคในครัวเรือนการปลูกผักรับประทาน

เองแบบผักอินทรียก็เปนหนทางหน่ึงท่ีจะชวยใหผูบริโภคไดรับสารอาหารท่ีดี มีประโยชนแตกระน้ันสําหรับประชาชนท่ีไมเคย

ปลูกผักเลยก็เปนปญหาใหญในการท่ีจะเริ่มตนท่ีจะเรียนรูการปลูกผักดวยตนเอง  จึงไดจัดทําโครงการน้ีข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรียระหวางสมาชิกดวยกันเอง 

3.2 เพ่ืออนุรักษพืชผักถ่ิน พันธุพ้ืนเมือง และขยายพันธุพืชท่ีเปนสารอาหารใหคงอยูไว 

3.3 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคณุภาพผลผลติ เพ่ือใหเหมาะแกการเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจากการใชสารเคม ี

สงเคราะหใดๆ 

3.4 ลดรายจายในครัวเรือนเสริมสรางความรูความเขาใจและใชแนวทางตามทฤษฏเีศรษฐกิจพอเพียง 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

4.1 สมาชิกชุมชนบานสวนพอเพียง 

4.2 ประชาชนท่ัวไป 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

พ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ข้ันเตรยีมการ 

- มีการวางแผนการใหความรู แบงกลุมยอยแบงหัวขอโครงงาน จัดตัง้ทีมงานท่ีเปนผูประสาน 

- รวบรวมบล็อกของสมาชิกท่ีปลูกผักอินทรียไวรับประทานเองเพ่ือสรางแรงจูงใจ 

- บางกลุมยอยแบงหัวขอโครงงาน จัดตั้งทีมงานท่ีเปนผูประสานงาน 

6.2 ข้ันปฏิบัต ิ

- รวบรวมบล็อกของสมาชิก หรือลิงคภายนอกท่ีใหความรูเก่ียวกับการปลูกและดูแลผักอินทรีย เพ่ือให 

สมาชิกท่ีรวมโครงการไดศึกษากอนลงมือปฏิบัต ิ

- แจกจายและแลกเปลี่ยนพันธุผัก 

- กระตุนการนําเสนอของผูเขารวมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถายทอดวิทยาการซึ่งกันและกัน 

- จัดใหมีการนําเสนอผลผลิตอยางตอเน่ือง โดยมีการกําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม 

6.3 ข้ันประเมินผล 
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- การนําเสนอผลงานท่ีกําลังเพาะปลูก และ ผลผลติท่ีสําเร็จแลว 

- มีการสํารวจความกาวหนาของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรียเพ่ือการบริโภค (จํานวน 

ครัวเรือน คิดเปนรอยละ) 

- ปริมาณและคณุภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีข้ึน 

- ข้ันปรับปรุงและพัฒนา 

- มีการสรุปปญหาท่ีได จากการดําเนินการท่ีผานมา โดยดูตัวช้ีวัดจากการประเมินผล และหาแนวทางแกไข 

  รวมกัน 

- สงเสริมใหเกิดธนาคารพันธุพืชสวนครัวสําหรับใหบริการสมาชิก 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

20,000 บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 สมาชิกท่ีรวมโครงการมีความรูและนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย 

10.2 สมาชิกสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัตไิดจริง 

10.3 เพ่ิมผลผลิตของสมาชิก มีคณุภาพด ีและปลอดสารพิษ 

10.4 ผูเขารวมโครงการไดรับประโยชนจากการปลูกผักบริโภคเอง ไดเกิดการเรยีนรูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเกิด

ประโยชนตอตนเองและเกิดการแบงปน 
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ลําดับที่ 14 

                       1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

โครงการอบรมใหความรูสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนโครงการตามแนวพระราชดําริ 

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  ไดทรงเล็งเห็นสภาพความเปนอยูท่ียากจนของราษฎร  พรอมท้ังไดพระราชทานแนวทาง 

การดําเนินงานใหหนวยงานตางๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานใหความชวยเหลือแกไขปญหาใหกับราษฎรผูประสบความทุกขยาก 

ดอยโอกาสและยากจนตามภูมภิาคตางๆ ท่ัวประเทศ โดยเนนใหผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบ้ืองแรก   ให 

สามารถพ่ึงพาตนเองไดอยาง“พออยู พอกิน”และขณะเดียวกันก็เปนการปูพ้ืนฐานไวสําหรับ“ความกินด ีอยูด ีในอนาคต”ดวย 

            ดังน้ัน โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริจึงเปนโครงการท่ีมุงพัฒนาราษฎรผูยากไรใหมีฐานะ ความเปนอยูท่ีดีข้ึน 

โดยเฉพาะประชาชนในชนบทท่ีอยูหางไกล ทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแกไขปญหาเฉพาะ 

หนา เปนข้ันตอนตามลําดับความจําเปน  ประหยดั การพ่ึงพาตนเอง สงเสริมความรู  และเทคนิควิชาการสมยัใหมท่ีเหมาะสม 

นอกจากน้ัน ยังมุงเนนการสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหชุมชนสามารถวิเคราะหปญหาและความตองการของชุมชน สามารถ 

วางแผนการผลิตท่ีสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี   และความพรอมของเกษตรกรไดดวยตนเอง    โดยใชกระบวนการแบบมี 

สวนรวมของเกษตรกรกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลตาดกลอย  จึงจัดทําโครงการอบรมใหความรูการสรางอาชีพ  สรางรายได 

โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเปนหน่ึงในโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิมาประยุกตเผยแพรใหกับผู  

มีรายไดนอย ดอยโอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 สงเสริมอาชีพใหกับคนยากจนในตําบลตาดกลอย 

3.2 สงเสริมความรูความเขาใจในการเพาะเห็ดใหกับผูมีรายไดนอยในตําบลตาดกลอย 

3.3 สามารถนําความรูไปสรางรายไดใหกับตนเอง 

3.4 สามารถนําเห็ดไปแปรรปูเปนสินคาตางๆ 

3.5 สรางแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชน และผูท่ีมีความสนใจในการสรางอาชีพในตําบลตาดกลอย 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ 

6.2 จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการเพาะเห็ดใหกับผูรวมโครงการ 

6.3 ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง 

6.4 ฝกปฏิบัติงานอยางจริงจัง 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ.2561 
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8. งบประมาณดําเนินการ 

20,000 บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

                         สํานักปลดั องคการบริหารสวนตาํบลตาดกลอย 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเพาะเห็ด 

10.2 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการแปรรูปเหด็ 

10.3 ผูเขารวมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได 

10.4 มีรายไดเพ่ิมข้ึน ลดรายจาย เกิดความพอเพียง 

 10.5 เกิดการเรียนรูและเขาใจหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

ลําดับที่ 15 

1. ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

ในสภาวะปจจุบันสังคมมีความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศ    ดวยวิทยาการสมัยใหมคนสวนใหญยึดติดอยูกับ 

ความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใสในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณ ีวัฒนธรรมทองถ่ิน  ความจงรักภักดตีอสถาบัน 

ชาต ิ ศาสนา  พระมหากษัตริย  ทําใหปญหาตางๆ   ท่ีเกิดโดยเฉพาะเยาวชนสวนหน่ึงเปนปญหาท่ีตองแกไขศีลธรรม  คุณธรรม 

และบนพ้ืนฐานความกตัญู  เริ่มจากสังคมเล็กๆ กอนคือสถาบันครอบครัว  หากไดรับการเรียนรูอบรม   ปลูกจิตสาํนึกในเรื่อง 

ศีลธรรมคุณธรรมและเยาวชนก็จะสามารถเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ  เกง  ดี  มีประโยชน  เมื่อเปนเชนน้ีแลว ปญหาตางๆ   เชน  

ยาเสพติด  รักกอนวัยอันควร  ปญหาตางๆ  ก็จะลดลง 

ดังน้ัน  องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย ไดเล็งเห็นความสําคัญจึงไดจัดทําโครงการคุณธรรม สานสายใยครอบครัว

รวมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย และโรงเรียนในเขตตําบลตาดกลอย 

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสานสายใยครอบครัวระหวางผูปกครองกับบุตรหลาน ใหเปนสถาบันครอบครัวท่ีเขมแข็ง ใหสมาชิกใน

ครอบครัวมีความรักใคร ปรองดอง และเอ้ืออาทรตอกัน ตลอดจนสํานึกดีตอบุพการี ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ลดภาวะ

ความเสี่ยงท่ีเยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสรางความรูในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด 

3.วัตถุประสงค 
 

3.1 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมบีทบาทและมโีอกาสฝกปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกัน อันกอใหเกิดความสัมพันธสามัคค ี

ในหมูคณะ 

3.2 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอ้ือเฟอเผื่อแผ และการรูจกัแบงปนซึ่งกันและกัน 

3.3 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณ และการอยูรวมกันในสังคม 

3.4 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมจีิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองและการมสีวนรวม 

3.5 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 

3.6 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดสํานึกดีตอบุพการ ีครอบครัว 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูปกครอง  นักเรียนระดับช้ัน ป.6  โรงเรียนในเขตตําบลตาดกลอย คร ูอาจารย คณะผูบรหิาร พนักงานสวนตําบล 

ลูกจาง 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ประชุมผูเก่ียวของกําหนดจัดงาน 

6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัต ิ

6.3 ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 

6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรยีนตาง ๆ เขารวมโครงการ 
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6.5 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมช้ีแจง 

6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ พรอมท้ังภาพถายกิจกรรม 

6.7 ดําเนินการตามโครงการ 

6.8 ติดตามและประเมินผลการจดังาน 

 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

20,000 บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย รวมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญาแกเด็ก 

10.2 ผูเขารวมโครงการมีคณุธรรม จริยธรรม ตามคานิยม 12 ประการ มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค 

10.3 ผูเขารวมโครงการมีจติสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หนาท่ีของตนเอง 

10.4 ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย สุจริต มีวินัย 

10.5 ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

10.6 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการตดิยาเสพตดิ 
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ลําดับที่ 16 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลตาดกลอย (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

ในปจจุบันการทุจรติคอรรปัชันเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก    เปนปญหาท่ีสะทอนวิกฤตการณ 

ดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนน้ันคนในสังคม   ตองมีคานิยมในการรักความดีและ 

รูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจรติคอรรัปชัน และการโกงทุกรูปแบบ  โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน    ตามพระราชบัญญัตสิภา 

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พุทธศักราช 2537   และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552  มาตรา 66      องคการ 

บริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  และมาตรา 67     ภายใตบังคับ 

แหงกฎหมาย    องคการบริหารสวนตําบล    มีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5)    สงเสริมการศึกษา   ศาสนา 

วัฒนธรรม และ  (6)  สงเสริมการพัฒนาสตร ี เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ  และผูพิการ     พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน 

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542    มาตรา 16  ใหเทศบาล   เมืองพัทยา   และองคการบรหิารสวน 

ตําบล     มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะ   เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังน้ี  (9) 

จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี   คนชรา  และผูดอยโอกาส  และพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแหงชาต ิพุทธศักราช 2542  และแกไขเพ่ิมเตมิถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2553  มาตรา 6  ท่ีตองการพัฒนาคนไทยใหเปน 

คนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย  จิตใจ อารมณ  สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจรยิธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู 

รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และมาตรา  25  กําหนดใหรัฐตองสงเสรมิการดําเนินงาน    และจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุก 

รูปแบบ น้ัน 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย พิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการสรางภูมิคุมกันทาง

สังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลตาดกลอย (กิจกรรม “โตไปไมโกง”) ข้ึน เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันและคานิยมท่ีถูกตองซึ่งจะเปน

รากฐานท่ีสําคัญ ท่ีทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเปนการปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชันท่ี

ไดผลท่ีสุดโดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง มีความซื่อสัตยสุจริต การยึดมั่นในความสัตยสุจริตรูจัก

แยกแยะถูกผิดปฏิบัติตอตนเองและผูอ่ืนโดยชอบ ไมคดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคม

สวนรวมมีความรับผิดชอบตอตัวเองในการกระทําใดๆ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือสงเสรมิและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมคีุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต 

3.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤตกิรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 

3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชน 

สวนรวม 
 

4. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนตําบลตาดกลอย จาํนวน xxx คน  เชิงคุณภาพเด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู  

สามารถแยกแยะถูก ผิด ช่ัว ดี สามารถนําความรูประสบการณท่ีไดรับมาปรบัใชกับตนเอง และสังคมสวนรวมได อยางมีความสุข 
 

5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 

5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ

5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
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5.3 ดําเนินการตามโครงการ 

5.4 สรุปผลการดาํเนินการตามโครงการ 
 

6. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

 

 

7. งบประมาณดําเนินการ 

20,000 บาท 
 

8. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

10.1 เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคณุธรรม จริยธรรม มีความซื่อสตัย สุจริต 

10.2 เด็กและเยาวชนมภีูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปช่ันและการโกงทุกรูปแบบ 

 10.3 เด็กและเยาวชนมจีิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสยีสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 
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ลําดับที่ 17 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกนัทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลตาดกลอย 

        (กิจกรรม “สงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

เน่ืองจากปจจุบันเด็กและเยาวชนไทยไดรับผลกระทบจากหลายๆ ดานท่ีทําใหเกิดปญหาเชนผลกระทบ  ดานเศรษฐกิจ 

สังคม เทคโนโลย ีสงผลใหเด็กและเยาวชนมีพฤตกิรรมท่ีไมพึงประสงค  เด็กและเยาวชนไทยไมเห็นความสําคญัของ    การศึกษา     

สนใจแตวัตถุนิยม  ไมรูจักการประมาณตน  ซึ่งกอใหเกิดผลเสยีตออนาคตของชาต ิดังน้ันจึงควรทําใหเด็กและเยาวชน รูจักความ 

พอเพียง ปลูกฝงอบรม บมเพาะใหเด็กและเยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมโดยนําหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาถายทอด เพ่ือใหเด็กและเยาวชนรูจักการใชชีวิตไดอยางสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับผูอ่ืน รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสํานึกรักษาสิ่งแวดลอม และเห็นคุณคา

ของวัฒนธรรมคานิยม ความเปนไทย ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย พิจารณาเห็น

ความสําคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเปนอนาคตของชาติ จึงไดจัดโครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตําบลตาด

กลอย (กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ข้ึน เพ่ือปลูกฝงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเด็กและ

เยาวชน เปนการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ี

เกิดข้ึน และเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับผูอ่ืน รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน มีจิตสํา นึกรักษาสิ่งแวดลอม 

และเห็นคุณคาของวัฒนธรรม คานิยมความเปนไทยตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 

2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6 )พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังใน

ดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขต

องคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และ

ผูพิการพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให

เทศบาลเมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของ

ประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังน้ี (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา

และผูดอยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553มาตรา 

6 ท่ีตองการพัฒนาคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรม

ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็ก และเยาวชนนําแนวคดิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

ได 

3.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล   ทามกลางการเปลีย่นแปลงตางๆ 

ท่ีเกิดข้ึน 

3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน และรูจักอยูรวมกับ 

ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
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4. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

เด็กและเยาวชนตําบลตาดกลอย   จํานวน 100  คน 

เชิงคุณภาพ 

เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู รูจักการใชชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจกัเอ้ือเฟอเผื่อแผแบงปน และรูจักอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมคีวามสุข 

5. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 

5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ

5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 

5.3 ดําเนินการตามโครงการ 

5.4 สรุปผลการดาํเนินการตามโครงการ 
 

6. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

7. งบประมาณดําเนินการ 

 30,000 บาท 
 

8. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

10.1 เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิตประจาํวันได 

10.2 เด็กและเยาวชนมภีูมิคุมกันทางสังคม สามารถใชชีวิตไดอยางสมดลุทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนได 

10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผือ่แผและแบงปน และรูจักอยูรวมกับผูอ่ืนได 

        อยางมีความสุข 
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  มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
 

ลําดับที่ 18 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” 
 

2. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ  ปจจุบัน 

ท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560  จนถึงป  พ.ศ. 2564    ซึ่งมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 

เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ    โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง    หนวยงานของรัฐ 

ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน  เพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน 

ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ   โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติตานทุจริต”  มีเปาหมาย 

หลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 

50 ในป พ.ศ. 2564  ซึ่งการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดน้ัน  การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน   เจาหนาท่ี 

ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน  ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได 

กําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังน้ี 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจรติ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจรติ (Corruption Perception Index : CPI) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน    เปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสราง      การจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ 

กระจายอํานาจการปกครอง      ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ิน     และเปนกลไกหน่ึงในการสงเสริมการ 

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ     และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของ 

ประชาชนในทองถ่ิน  การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืน    รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตาม   เจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน   และสงเสริมใหองคกรปกครองสวน 

ทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะรวมท้ังมสีวนรวมในการตดัสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ีสวนการกํากับ 

กํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชน   

ของประชาชนในทองถ่ิน ท้ังน้ี ตองยอมรับวาปญหาการทุจรติในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีไดสรางความ

ขมข่ืนใจใหแกคนทํางาน    ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน    ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ  บ่ันทอนความมีคุณธรรม  จริยธรรม ซื่อสัตยสจุริต ของคนทํางานราชการ

สวนทองถ่ินสวนใหเหือดหายไป   และหากจะวากันไปแลว   เรื่องในทํานองเดียวกันน้ีก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยงาน

ราชการอ่ืนได   เชนเดียวกัน   เพียงแตคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนมาก    และมากกวาคนทํางานในหนวย

ราชการอ่ืนๆ   จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ีคนทํางานในทองถ่ิน    อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ

มากกวา  แมวาโอกาสหรือชองทางท่ีคนทํางานในทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง  จะมไีดไมมากเทากับท่ีคนทํางานใน

หนวยงานราชการอ่ืน และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแค

     55 



เศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจรติของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดังน้ัน จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจดัทําแผนปฏิบัติ

การปองกันการทุจริต  สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส  มีความเขมแข็งในการบริหารราชการ

ตามหลักการบริหารกิจการบานเมอืงท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล  บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน   และยกระดับมาตรฐานในการ

ปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศตอไป 

 

เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจรติของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยการจัดทําแผน 

ปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ 

4.2 มีการประกาศเจตจาํนงการตอตานการทุจรติของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 

4.2 แผนปฏบัิติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 

6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

6.4 ประชุมคณะทํางานจดัทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลดัองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
 

10.1 ผลผลิต 

- มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ 

- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 

- มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจรติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป จํานวน 1 ฉบับ 
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10.2 ผลลัพธ 

- การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของบุคลากร 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินได 

 - ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 

2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ 

        บรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอน เล่ือนตําแหนง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

ลําดับที่ 19 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
 

2. หลักการและเหตุผล 

พนักงานองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

เปนบุคลากรท่ีมีความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย ใหมีศักยภาพ 

โดยมุงผลสัมฤทธ์ิของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจาก

บุคลากรผูปฏิบัติงาน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพจะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน 

และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานไดดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม 

เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไปเพ่ือใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวน

ตําบล  ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีน้ัน ตองกอใหเกิดประโยชน

สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ เพ่ือเปนการสงเสริมการ

พัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และ

ตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลของเทศองคการบริหารสวนตําบล 

3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได 

3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 

3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัตริาชการดานบริหารงานบุคคลของเทศบาลใหมีประสิทธิภาพไดคนด ีคนเกงเขามา 

ทํางาน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลของ อบต. จํานวน 1 มาตรการ 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

สํานักปลดั องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจ ุแตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/เงินเดือน ตาม 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานตาํบลจังหวัดเพชรบูรณ เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน

ตําบล  

6.2 นําหลักเกณฑการบรหิารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 

 6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 

 6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 

6.5 สรุปผลการดาํเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลดัองคการบรหิารสวนตําบลตาดกลอย 
 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ 
 

10.1 ผลผลิต 

- มีมาตรการดําเนินงานดานบรหิารงานบุคคลของ อบต. จํานวน 1 มาตรการ 

- เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 

10.2 ผลลัพธ 

- ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลของพนักงานตําบลไมนอยกวา 90 % 

- บุคลากรของ อบต. มีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลไมต่ํากวาระดับ 3 

 - การบริหารงานบุคคลของ อบต. มีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีได 
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ลําดับที่ 20 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย ปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

และหัวหนาสวนราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ีมีอํานาจ

หนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ท้ังท่ีเปนหนาท่ี

ตามพระราชบัญญัติองคการบรหิารสวนตําบล พ.ศ. 2496 หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีตองทํา

อีกมากมายในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลตาด

กลอย น้ัน มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเน่ืองจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝาย

ผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก 

กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอัน

อาจเปนสาเหตุหน่ึงของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการ

ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ท่ี

กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎกีาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 

และมาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ไมมี

ข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปนประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การ

บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 58/3 มาตรา 

60 และมาตรา 60/1 ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการ

ของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ การมอบหมาย

อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรมตอบสนองความตองการของ

ประชาชน 

3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 

3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 

3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤตมิิชอบในตําแหนงหนาท่ี

ราชการ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสวนราชการ 

จํานวน 4 ฉบับ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล มอบหมายใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการ

บริหารสวนตําบล มอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล และหัวหนาสวนราชการ  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบล 

     59 



                     6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัต ิตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่งการ 

6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัต ิ

6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาํสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลดัองคการบรหิารสวนตําบล 
 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ 
 

10.1 ผลผลิต 

มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 

10.2 ผลลัพธ 

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับด ี

 - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 
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ลําดับที่ 21 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนกระบวนการหน่ึงของการบริหารผลการปฏิบัติ

ราชการซึ่งใชหลักการการใหรางวัลเปนแรงจูงใจใหผูปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุนในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองคการบริหารสวน

ตําบลตาดกลอย ไดใหความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนเปนเรื่อง ลําดับ

ตอนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใชดุลพินิจของผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของผูใตบังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง หลักเกณฑและ

เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดเพชรบูรณ พ.ศ. 2547 ไดกําหนดใหนายก

องคการบริหารสวนตําบล แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดอืนขาราชการองคการบริหารสวนตาํบล ดวยเหตุผลน้ีเอง

จึงเปนท่ีมาของกิจกรรมการสรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 
 

3. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลดานการเลื่อนข้ันเงินเดือนมีความโปรงใส เปนธรรมและสามารถตรวจสอบได 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลกลอย 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหารสวนตําบลตาด

กลอยโดยแตงตั้งปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเปนกรรมการ และขาราชการ 

องคการบริหารสวนตําบล ท่ีรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 

6.2 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย โดยประกอบดวย

ประธานกรรมการ หัวหนาสวนและผูบริหารสถานศึกษา เปนกรรมการ และขาราชการองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอยท่ี

รับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีเปนเลขานุการ 

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือ

กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีผูบังคับบัญชาไดพิจารณาไวโดยเจาหนาท่ีใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับ

มาตรฐานและความเปนธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองคการบริหารสวนตําบลตาด

กลอยรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหแกคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ัน 

เงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตําบล 

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอยพิจารณาทบทวนผลการ

พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย เสนอมา โดยใชหลักเกณฑตามท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการ
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บริหารสวนตําบล จังหวัดเพชรบูรณ เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการองคการบริหาร

สวนตําบล  จังหวัดเพชรบูรณ  พ.ศ. 2547 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

     ชวงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม  

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลดัองคการบรหิารสวนตําบลตาดกลอย 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนท่ีโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได 
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2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใชประโยชนใน ทรัพยสิน

ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของอยาง  

เครงครัด 

 

ลําดับที่ 22 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   เปนแนวทางเดียวกันและ 

สอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร    ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีกิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝาย 

บัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรูความเขาใจในการปฏิบัต ิทําใหเกิด 

ความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป    และดําเนินงาน 

ตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญท่ีองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินจะตองทําตามกฎหมาย  ระเบียบ  และมีความจําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือให บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือท่ี 

เก่ียวของ 

3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏบัิติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสยีหายแกทางราชการ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง อบต.ตาดกลอย 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

กองคลัง อบต.ตาดกลอย 
 

6. วิธีดําเนินการ 

จัดทําทะเบียนคมุเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจายตามงบประมาณ

ท่ีตั้งไว 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2564 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

กองคลัง อบต.ตาดกลอย 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัตติามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการท่ี 

เก่ียวของ 

10.2 ลดขอผดิพลาดในการปฏบัิตงิาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปในทิศทาง 

เดียวกัน 

 10.3 เกิดความคุมคาและมีประสทิธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

ลําดับที่ 23 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสด”ุ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซึ่งกําหนดใหมีการบริหารราชการอยาง

มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสดุกับประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสด ุพ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง 

3.2 เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร 

3.3 เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน 

3.4 เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

3.5 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรบัปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสด ุ

3.6 เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

4.1 ผูอํานวยการกองคลัง 

4.2 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดเก็บขอมลูในการจดัซื้อจัดจาง 

6.2 จําแนกวิธีการจดัซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวนงบประมาณ 

6.3 สรุปผลการจดัซื้อจัดจาง 

6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏบัิติงาน 

6.5 รายงานผลการจัดซื้อจดัจางประจําป 

6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจดัซื้อจัดจางประจําป 

6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
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4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง อบต.ตาดกลอย 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมลูในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ 

10.2 ผูบริหารมีขอมลูในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 

10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจดัจางใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาเปน

ประโยชนกับประชาชน 

ลําดับที่ 24 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

3.2 เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 

3.3 เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสด ุ
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดหา 

พัสด ุ

6.2 ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจดัหาพัสด ุโดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผู

เสนองานในการจัดหาพัสด ุเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบ 

กองคลัง อบต.ตาดกลอย 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 

10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 

 10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 

ลําดับที่ 25 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

เน่ืองจาก อบต.ตาดกลอย มีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะดวยตนเอง ท้ังในเรื่อง

การจัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตาม

อํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังน้ัน การท่ี อบต. จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน

จะตองบริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2535 ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของ อบต. ตอง

เปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนใน

การจัดซื้อ จัดจาง และการเปดเผยขอมูลขาวสาร  ท้ังน้ี ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  และพระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดใหการจัดซื้อจัดจาง ใหสวน

ราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ 

วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และประโยชนระยะยาวท่ีจะไดรับประกอบกัน 

ดังน้ัน เพ่ือใหการบริหารงบประมาณของ อบต. เปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน

สูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพ่ือใหประชาชน

ไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางของ อบต.  ทุกโครงการและกิจกรรม 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรมตางๆ ของ อบต. 

3.2 เพ่ือเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัตริาชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ของ อบต. ท่ีดําเนินการตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 

จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

อบต.ตาดกลอย และหมูบานตางๆ ในตําบล 
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6. วิธีดําเนินการ 

6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจดัหาพัสดเุพ่ือจัดทําประกาศ ดังน้ี 

- ประกาศการจดัซื้อ – จัดจาง 

- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง 

- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรบังาน 

- ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 

- ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจาง 

- ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 

6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธของ อบต. ไดแก ทางเว็บไซต บอรด 

 ประชาสมัพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงานราชการ เปนตน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

กองคลัง อบต.ตาดกลอย  
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 ผลผลิต 

เผยแพรขอมลูขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจดัจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 

10.2 ผลลัพธ 

- ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซื้อจดัจางไมนอยกวารอยละ 70 ของโครงการท่ีจัดซื้อ 

จัดจางท้ังหมด 

- การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 

 - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจดัจางได 
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2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ 

       แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ 

ลําดับที่ 26 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและ

ไมเลือกปฏิบัต ิ
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

อบต.ตาดกลอย  บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน และให

ประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการรวมหรือ

ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สํานักงาน อบต. เปนศูนยบริการประชาชนในการติดตอสอบถาม

ขอมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องท่ีเปนอํานาจหนาท่ีและภารกิจของ อบต. ติดตามความคืบหนา และแจงผลการดําเนินการ

ใหประชาชนผูรับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละกระบวนงานเพ่ือใหมีระบบบริการท่ีเช่ือมตอระหวาง

ศูนยบริการรวมกับหนวยงานเจาของเรื่อง ท้ังในดานเอกสาร การสงตองาน ระบบการรับเงิน และกําหนดระยะเวลาดําเนินการ

ของแตละกระบวนงาน ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใชระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือ

ใหบริการตามลําดับ จัดสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือใหบริการท่ีดีกับประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกแก

ประชาชน ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัตินอกจากน้ี อบต.ตาดกลอย ยังบริหารจัดการบริการ

สาธารณะ ตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดมาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ดานถนน 

ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายนํ้า, ดานนํ้าเพ่ือการบริโภค, ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดาน

การสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงานสาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, 

ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน, 

ดานการสงเสริมการทองเท่ียว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ 

ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงนํ้า การลดและคัด

แยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิดการจัดการนํ้าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายา

เสพติดในพ้ืนท่ี) โดยในข้ันตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน สรางความโปรงใสในการ

บริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ และเพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการ

ทุจริตคอรรัปชัน 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไมเลอืกปฏิบัต ิ

3.2 เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจรติคอรรัปชัน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ทุกสวนราชการ ดําเนินการปฏิบัตงิานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือก

ปฏิบัต ิ
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
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ทุกสวนราชการของ อบต.ตาดกลอย 
 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ดาํเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติใหได

มาตรฐานท้ัง 17 ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ, ดานระบบระบายนํ้า, ดานนํ้าเพ่ือการบริโภค

ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ดานการสงเสริมกีฬา, ดานการสงเสริมผูสูงอายุ, ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส, ดานงาน

สาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ดานการสงเสริม

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน, ดานการสงเสริมการทองเท่ียว, ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 

ดานศึกษา และดานการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน การกําจัด

ผักตบชวาและวัชพืชในแหลงนํ้า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด การจัดการนํ้าเสียแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

พอเพียง และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี) 

6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดาํเนินกิจกรรม 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

ทุกสวนราชการของ อบต.ตาดกลอย 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 สรางความโปรงใสในการบรกิารสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏบัิต ิ

 10.2 ไมมีการทุจรติคอรรัปชันในกระบวนการสาธารณะแกประชาชน 
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ลําดับที่ 27 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรบับริการ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

อบต. มีหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีของ อบต. ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตาม

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีของ อบต.และใน

การปฏิบัติหนาท่ีน้ันตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา 

อบต. การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสารให

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน น้ัน  อบต.ใน

ฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจท่ีใหบริการไปน้ัน ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนมาก

นอยเพียงใด การใหบริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม การท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจจาก

ผูรับบริการ จึงตองมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามหนาท่ีของ อบต. ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใช

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี คํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ

การเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 

ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีน้ันจะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐมี

ประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความ

ตองการ  อีกท้ังเพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเปนตอง

มีโครงการน้ีข้ึนมา 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิดความพึงพอใจ 

3.2 เพ่ือเปนการสรางจติสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบรกิาร ปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ โดยยึดประโยชน

สุขของประชาชน 

3.3 เพ่ือเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคณุภาพ และประสิทธิภาพ 

3.4 เพ่ือเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจรติประพฤติมิชอบในหนวยงาน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐท่ีมีการสอนในระดบัปริญญาตรีข้ึนไปภายในเขตจังหวัดหรือนอกเขต 

จังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขต อบต. จํานวน 1 ครั้ง ตอป 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

พ้ืนท่ีในเขต อบต.ตาดกลอย 
 

6. วิธีดําเนินการ 
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6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจดัจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดหรือนอก 

เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 

6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขต อบต. ตามรูปแบบท่ีกําหนด 

6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงให อบต.ทราบ 

6.4 ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน 

6.5 ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ 

6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

 

8. งบประมาณดําเนินการ 

งบประมาณ 20,000 บาท/ป 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลดั อบต.ตาดกลอย 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 ผลผลติ 

ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานของ อบต.ตาดกลอย จํานวน 1 ฉบับ 

10.2 ผลผลติ 

- ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ 80 

 - การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
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ลําดับที่ 28 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใชบัตรคิวในการตดิตอราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

อบต.ตาดกลอย เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํา

บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีของ อบต. ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให อบต.ตาดกลอย มีหนาท่ีตองทําอีกมากมาย ในการ

ใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมาขอรับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของ อบต.ตาดกลอย น้ันมักจะประสบปญหาดาน

การอํานวยความสะดวกอยางเสมอภาค เปนธรรมอันเน่ืองมาจากภารกิจ และผูมาขอรับบริการเปนจํานวนมากซึ่งเจาหนาท่ีไม

สามารถใหบริการไดอยางทันทวงที การตอบสนองความตองการเกิดความลาชาไมเปนธรรม และการใหบริการไมเปนระบบมีการ

ลัดคิว ซึ่งเปนชองทางหน่ึงในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีถือเปนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค ท้ังผูมาขอรับบริการและ

ผูใหบริการ สงผลตอมาตรฐานการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของ อบต. ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ

ประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมอืงท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมินผล

การปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางโปรงใสตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมายโดย

กอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิดความ

จําเปน และประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ ท้ังน้ี ตามพระราชบัญญัติการอํานวย

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 ดังน้ัน อบต.ตาดกลอย ไดมุงเนนท่ีจะใหบริการประชาชนแลว

เสร็จในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ใหบริการโดยจัดลําดับกอน– หลัง เพ่ือเปนการสรางความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ

ใหบริการประชาชน โดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดจัดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการสําหรับผูมาติดตอราชการ 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือสรางกลไกในการปฏิบัตริาชการดานการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เปนธรรมตอผูมารับบริการ 

3.2 เพ่ือใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการของประชาชน 

3.3 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ 

3.4 เพ่ือเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีมิใหกระทําการแสวงหาประโยชนหรือกระทําการ 

ประพฤติมิชอบตอตาํแหนงหนาท่ี อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาท่ี 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

การจัดทําบัตรคิวในการใหบริการแกประชาชนท่ัวถึงเปนธรรม 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

สํานักงาน อบต.ตาดกลอย 
 

6. วิธีดําเนินการ 
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6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร ผูรับผิดชอบ ในการดูแลกํากับการใหบริการ 

6.2 ประชุมช้ีแจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัต ิ

6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตางๆ ตามความจําเปนและเหมาะสม 

6.4 ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใชบริการตามลาํดับคิว 

6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ 

6.6 สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายสปัดาห/รายเดอืน เพ่ือนํามาปรับปรุง แกไขการ 

ใหบริการอยางมีคณุภาพ  

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

ทุกสวนราชการของ อบต.ตาดกลอย 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 ผลผลติ 

  มีการใชบัตรคิวสําหรับใหบริการแกประชาชนตามลําดับกอนหลัง สาํหรับหนวยงานท่ีใหบริการ 

10.2 ผลลัพธ 

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีให ไมนอยกวารอยละ 70 ของผูมาขอรับบริการ 

  - การใหบริการเกิดความโปรงใส ลดขอรองเรยีนการทุจริตตอหนาท่ี 
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ลําดับที่ 29 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ดวยประชาชนในพ้ืนท่ีเขต อบต.ตาดกลอย    มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม    กลาวไดวาเปนสังคมพหุวัฒนธรรม 

 จึงไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี

มากท่ีสุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดีมาประยุกตใช โดยเฉพาะหลักความโปรงใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไมแบงแยกดาน 

เพศ ถ่ินกําหนด เช้ือชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและ

สังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอ่ืนๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีไดกําหนดใหสวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปน

ศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความซื่อสัตยสุจริตสามารถ

ตรวจสอบไดดังน้ัน เพ่ือใหหนวยงานมีการใชระบบหรือเกณฑท่ีชัดเจน อบต.ตาดกลอย จึงมีการนําเทคโนโลยีมาชวยในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี มีการแสดงข้ันตอนการใหบริการแกประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการปองกัน

หรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนอง

ความตองการของประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะชวยใหการบริการ

ของหนวยงานมีความเปนธรรมโปรงใสยิ่งข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมีความเปนธรรมและไม

เลือกปฏิบัต ิ

3.2 เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

            อบต.ตาดกลอย 
 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดใหมีระบบ  เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกันโปรงใส

และมีประสิทธิภาพ  ไดแก  ระบบบัตรคิวในการใหบริการ ระบบการใหบริการออนไลน เปนตน 

6.2 จัดใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถาม)ี  และระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการใหผูใชบริการ

หรือผูมสีวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน 

6.3 จัดใหมรีะบบการปองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปองกันการละเวนการปฏิบัตหินาท่ี  ไดแก   จัดใหมีกลองวงจรปด

ภายในสถานท่ีใหบริการ 

6.4 จัดใหมสีถานท่ีสําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัต ิไดแกทางลาดชันหองนํ้าสําหรับผูพิการ 

6.5 จัดใหมีปายสองภาษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  

6.6 มีการนําระบบออนไลน  ซอฟตแวร  สกอรคารด  สมารทบอกซ (Scorecard Smart Box) มาประยุกตใชในการ

ประเมินผลการใหบริการประชาชน  (Services Level Agreement : SLA) 

     74 



 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลดั อบต.ตาดกลอย 

กองคลัง อบต.ตาดกลอย 

กองชาง  อบต.ตาดกลอย 

กองการศึกษาฯ อบต.ตาดกลอย 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 
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2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

                 2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดท่ี       

                         เกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครอง 

                            สวนทองถิ่น 

ลําดับที่ 30 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
 

2. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน

การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของ

ประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ีผาน

มาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเน่ืองทุก

ปน้ันเพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอ

ภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชน

ไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํากวาปท่ีผานมา  อบต.ตาดกลอย จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการ

ทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอํานาจหนาท่ีของ อบต. ตามกฎหมายเปนสําคัญ 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 

3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 

3.3 เพ่ือรับฟงและสํารวจความคดิเห็นของประชาชนผูรับบริการ 

3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานของ อบต.ตาดกลอย ใหสั้นลง 

4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ี ตําบล 

4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป 

4.4 พนักงานและเจาหนาท่ีของ อบต.ตาดกลอย 

4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัต ิและการปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู 

ผูใตบังคับบัญชาซึ่งมีหนาท่ีรับผดิชอบในการดําเนินการเรื่องน้ันโดยตรง 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

อบต.ตาดกลอย 
 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรงุข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ 
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6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุงข้ันตอนและระยะ 

เวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏบัิติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดท่ีผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสิน 

ใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัต ิหรือการปฏิบัติราชการใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 

6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ  และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนท่ีนายก อบต. 

มอบอํานาจใหรองนายก  หรือปลดั อบต. ใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปพรอมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการ

ปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ 

6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมาปรับปรงุการปฏิบัติ

ราชการ 

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหผูบริหารทราบ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ทุกสวนราชการ ใน อบต.ตาดกลอย 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการใหบริการของ 

เจาหนาท่ี 

10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตอืรือรนในการปฏิบัติงาน 

10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 

10.4 ทําใหภาพลักษณของ อบต.ตาดกลอย เปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดข้ึีนและทําใหประชาชนมีความศรทัธาตอ 

คณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน 
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ลําดับที่ 31 

1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 

ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนกฎหมายท่ีเปนท่ีมา

ของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา “การบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ

ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ

ตองการของประชาชน” และเพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการ

ดังกลาว จึงไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดย

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกาน้ี โดยอยาง

นอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองตอความตองการของ

ประชาชน เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหน่ึง ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของ อบต. ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ

ประชาชน ดังน้ันงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหน่ึงของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตอง

รวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด เมื่อประชาชนมา

รับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วใน

การตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพท่ัวถึงและแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึน

ในเขตใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับการบรกิารไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 

3.2 เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 

3.3 เพ่ือปรับทัศนคต ิวิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผูมาตดิตอขอรับ

บริการ 

3.4 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการดําเนินงาน 

ได 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขต อบต.ตาดกลอย และผูท่ีมาตดิตอราชการกับ อบต. 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

สํานักงาน อบต.ตาดกลอย 
 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัต ิ

6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ 

6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรบัลดระยะเวลาการปฏิบัตริาชการและประกาศใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
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6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรบัผิดชอบใหเปนปจจุบัน 

6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 

6.4.3 จัดทําเอกสารแผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมลูขาวสารตางๆ 

6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคดิเห็นของประชาชน 

6.4.5 จัดทํา/เตรยีมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 

6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจดัใหมีการใหบริการแกประชาชนท้ังเวลา 

        ทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 

6.4.7 การมอบอํานาจการตดัสินใจ การอนุญาต การอนุมัต ิการรักษาราชการแทน 

6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 

6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนําจุดบกพรองในการจัดทํา 

โครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดยีิ่งข้ึนอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตอไป 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลดั กองคลัง กองชาง กองการศึกษาฯ อบต.ตาดกลอย 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 

10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 

10.3 มีทัศนคต ิวิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอขอรับ 

                  บริการ 

 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการดําเนินงานได 
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2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ 

     การดําเนินการอ่ืนใดของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ลําดับที่ 32 

                       1.ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนมุัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 

2.หลักการและเหตุผล 

การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหกับผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรน้ัน ก็เพ่ือเปนการชวย

เพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบขายของ

ความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู ความสามารถในการท่ีจะ

ดําเนินการเรื่องน้ันเปนอยางดี ดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือใหการบริหารงานกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ

ดังน้ัน การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพสังคมและทันตอสถานการณท่ีการบริหารราชการตองเปนไป

เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลด

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน 

แตท้ังน้ีตองมีผูรับผิดชอบตอผลของงานซึ่งเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 

3. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  ภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย

กําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ 
 

4. เปาหมาย 

คณะผูบริหาร อบต.ตาดกลอย  ปลัด อบต. หรือหัวหนาสวนราชการ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตงตัง้ มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด อบต. หรือ

หัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัตริาชการ 

6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 

6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบรหิาร อบต. ปลัด อบต. จังหวัด หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน ท่ีไดรบัมอบหมาย

ทราบ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สวนราชการทุกสวน 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตวัและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวยความสะดวก 

และการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ลําดับที่ 33 

                       1.ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

2.หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 ได

บัญญัติเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของผูบริหารทองถ่ิน ไวหลายเรื่องหลายประการ รวมท้ังมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับท่ีบัญญัตอํิานาจ

หนาท่ีของผูบริหารทองถ่ิน เอาไว การท่ีผูบริหารทองถ่ิน  จะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการ

ประพฤติมิชอบในข้ันตอนตางๆ เกิดข้ึนได ดังน้ัน เพ่ือเปนการแกไขปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน  อบต.ตาดกลอย จึงไดกําหนด

มาตรการใหมีการมอบอํานาจของนายก อบต. ใหรองนายก อบต. ปลัด อบต.  ไดปฏิบัติราชการแทนนายก อบต. 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบรหิารกิจการบานเมืองท่ีดี 

3.2 เพ่ือใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปช่ันของเจาหนาท่ี 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 5 เรื่อง 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

            อบต.ตาดกลอย 
 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอํานาจของนายก อบต. เสนอนายก อบต. พิจารณา 

6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาท่ีของนายก อบต. ใหรองนายก อบต.  ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลดั อบต.ตาดกลอย 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสรจ็ 
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ลําดับที่ 34 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหนาสวนราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 

อบต.ตาดกลอย เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทํา

บริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีของ อบต.  ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดให อบต. มีหนาท่ีตองทําอีกมากมาย ในการใหบริการ

สาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของ อบต. น้ัน มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวก

ในการติดตอราชการเน่ืองจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝายบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาท่ีใน

การสั่งการ อนุมัติ อนุญาตไปยังหัวหนาหนวยงานระดับสํานัก กอง ตางๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการ

บริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหน่ึงของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการ

ปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบล

และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของ อบต.  ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุข

ของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและ

เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปนประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการ

ตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี ตอบสนองความตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึง

จําเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาท่ีของ อบต.ตาดกลอย ข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม ตอบสนองความตองการ

ของประชาชน 

3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการใหบริการจากหนวยงาน 

3.3 เพ่ือเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 

3.4 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลยพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 

ตําแหนงหนาท่ีราชการ 
 

4. เปาหมาย 

จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบดวยนายก 

อบต. มอบหมายใหรองนายก นายก อบต. มอบหมายใหปลัด อบต. และหัวหนาสวนราชการ ปลัด อบต. มอบหมายใหหัวหนา

สวนราชการ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

สํานักงาน อบต.ตาดกลอย 
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6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัต ิตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ สั่งการ 

6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัต ิ

6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคาํสั่งท่ีไดรับมอบหมายในทุกเดือน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

หัวหนาสํานักปลัด อบต.ตาดกลอย 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 ผลผลิต 

มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 

10.2 ผลลัพธ 

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับด ี

    - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    83 



 

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 

2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

ลําดับที่ 35 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกสตรีดีเดน 
 

2. หลักการและเหตุผล 

เน่ืองจากในวันท่ี 8 มีนาคม ของทุกป จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเน่ืองในโอกาสวันสตรีสากลและระลึกถึงความ

เปนมาแหงการตอสูเพ่ือใหไดซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้งข้ึนเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ

นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค ดวยสํานึกในพระ

มหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรําบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพ่ือใหคนไทยไดมีโอกาส และไดพระราชทานให

วันท่ี 1 เดือนสิงหาคม เปน วันสตรีไทย ของทุกป เพ่ือใหผูหญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรูความสามารถในการพัฒนาประเทศ

ควบคูไปกับการสรางความเขมแข็งใหสถาบันสังคม และใหสามารถเทียบเทาสตรีสากลของหลายประเทศท่ีเจริญแลวเพ่ือสงเสริม

การพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับ อบต. มีแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติการบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก

หนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติตนใหเปนท่ีประจักษ โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีมีความซื่อสัตย สุจริตมี

คุณธรรม จริยธรรมยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ินดังน้ัน อบต. จึงไดจัดใหมีกิจกรรมการ

มอบรางวัลสตรีดีเดน โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเดนใหกับสตรีท่ีมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

1. เปนผูมีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย สุจรติ มานะอดทน มีความประพฤติดเีปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 

2. เปนผูทําคุณประโยชนตอสังคม และประเทศชาติอยางเดนชัด สมควรเปนแบบอยางแกคนท่ัวไป 

3. เปนผูทําประโยชนตอสังคมและประเทศชาต ิในดานการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การสาธารณสุข สังคม

สงเคราะห ฯลฯ ดวยความเสียสละ เปนท่ียอมรับของสังคมและสมควรเปนแบบอยางแกคนท่ัวไป 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีท่ีมีความซื่อสตัย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ใหอยูในสังคมไดอยางภาคภูมิใจ 

3.2 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีท่ีประพฤติปฏบัิติตนท่ีเปนประโยชนตอสังคม ใหมีขวัญและกําลังใจในการบําเพ็ญตนท่ี

เปนประโยชนตอสังคมสืบไป 
 

4. เปาหมาย 

 มอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรไีดรับการคัดเลือกเปนสตรีดเีดน จํานวน  1 คน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

อบต.ตาดกลอย 
 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกสตรีดีเดน ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการคัดเลือกใหเปนสตรี

ดีเดนประจําป เพ่ือประกาศใหประชาชนทราบ 
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6.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหสมาชิกชมรมสตรีทราบท่ัวกัน  เพ่ือใหแตละหมูบานดําเนินการคัดเลือก 

กลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอช่ือเขารับการคัดเลือกในช้ันตนมายัง อบต.   เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไดพิจารณา

อีกครั้งหน่ึง 

6.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหนาท่ีกลั่นกรองคุณสมบัติผูท่ีถูกเสนอช่ือจากแตละตําบลภายใน 

เขต อบต. 

6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายช่ือสตรีดีเดนท่ีผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติ โดยเสนอรายช่ือใหผูบริหารทราบและ

เห็นชอบ 

6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณใหแกสตรีดีเดนตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล จํานวน 1 ครั้ง/ป 

โดยเชิญนายก อบต. เปนประธานในพิธี 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลดั อบต.ตาดกลอย 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ ์

10.1 ผลผลิต 

- สตรีดเีดนผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคมตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไดรบัการยกยองเชิดชูเกียรต ิไมนอยกวารอยละ 80 

10.2 ผลลัพธ 

- สตรีดเีดนผูไดรับการเชิดชูเกียรตมิีความพึงพอใจอยูในระดับด ี

 - มีสตรีท่ีเปนบุคคลตนแบบท่ีด ีปรากฏตอสังคมสบืไป 
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ลําดับที่ 36 

1. ชื่อโครงการ : ยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏบัิติตนใหเปนท่ีประจักษ 
 

2. หลักการและเหตุผล 

สังคมในปจจุบันอยูดวยความเรงรีบ แกงแยงแขงขัน เพ่ือความอยูรอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทําใหการมี

คุณธรรม จริยธรรมของผูคนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปญหามากมายในปจจุบัน ไมวาจะเปนเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาค

สวนรวมถึงปญหาการกออาชญากรรมและอ่ืนๆเพ่ือเปนการสงเสริมใหคนดีมีท่ียืนในสังคม สรางแบบอยางท่ีดีแกคนรุนหลัง อบต.

ตาดกลอย จึงจัดใหมีการยกยอง เชิดชูเผยแพร ประชาสัมพันธและมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแกผูกระทําความดี เพ่ือ

สงเสริมสรางขวัญและกําลังใจแกคนดีเหลาน้ันใหรวมกันสรางสรรคสังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเปนแบบอยาง เพ่ือ

ปลุกกระแสการสรางสังคมแหงความดอียางเปนรปูธรรม เน่ืองจากความดีและคุณธรรม เปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสงัคม 

สูความอยูเย็นเปนสุข 
 

 3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีมีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

3.2 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 

3.3 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

3.4 เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุนใหทุกภาคสวนไดมีแบบอยางท่ีดีอันเปนกุศโลบายหน่ึง

ในการปลูกจิตสํานึกใหสังคมตระหนักถึงคุณคาแหงความดีมากยิ่งข้ึน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

มีการยกยองเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีจํานวนไมนอยกวา 2 คน/ป 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

พ้ืนท่ี อบต.ตาดกลอย 
 

6. วิธีดําเนินการ 

จัดใหมีการเผยแพร ประชาสัมพันธยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล ท่ีประพฤติปฏิบัตตินใหเปนท่ีประจักษผาน

ทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก วารสาร อบต.  เว็บไซต อบต. สื่อสังคม (Social Media) เปนตน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลดั อบต.ตาดกลอย 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 จํานวนหนวยงาน/บุคคลท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรต ิ

     86 



2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น 

ลําดับที่ 37 

1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมใน                    

                    กิจกรรมของ อบต.ตาดกลอย 
 

2. หลักการและเหตุผล 

การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดข้ึนในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสรางรากฐานอันสําคัญในการพัฒนา

สังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี

คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละเพ่ือสวนรวม ถือวาเปนหลักสําคัญของการทําความดี

ดังน้ัน เพ่ือสงเสริมใหบุคลากร หนวยงานท่ีมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ทําความดีอยางตอเน่ืองเปน

แบบอยางแกประชาชนตําบล ผูท่ีทําคุณประโยชนหรือเต็มใจเขารวมในกิจกรรมของ   อยางสม่ําเสมอ อบต. จึงจัดกิจกรรมยก

ยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย สุจริต และการตอตานการทุจริตแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนผูทําความดี มีความ

ซื่อสัตย สุจริต และผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมของ อบต.    โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกยองบุคคลผู

เสียสละและทําคุณประโยชนใหกับ อบต. ท่ีควรไดรับการยกยองชมเชย และเปนบุคคลตัวอยางและจัดกิจกรรมรณรงค เผยแพร 

ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขต อบต.    มีคานิยม ยกยอง เชิดชูและเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตน

ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชน และมสีวนรวมในกิจกรรมของ อบต. 

3.2 เพ่ือสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขต อบต. 

ตระหนักถึงความซื่อสัตยสุจริต เสยีสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 

3.3 เพ่ือรณรงค เผยแพร ประชาสมัพันธใหประชาชน หนวยงาน องคกรในเขต อบต. มีคานิยม ยกยอง เชิดชูและเห็น

คุณคาของการประพฤติปฏบัิติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

- ประชาชน หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขต อบต. 

- ผูทําคุณประโยชน และมสีวนรวมในกิจกรรมของ อบต. 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 พ้ืนท่ีในเขต อบต.ตาดกลอย 
 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการดาํเนินกิจกรรมเพ่ือสรางมาตรการรวมกันในการกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาใน

การคัดเลือกบุคคล  หนวยงาน องคกรดีเดน 

6.2 คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกรทําความดี เพ่ือใหเปนแบบอยาง 

6.3 จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดนท่ีผานการคัดเลือกและได

คะแนนสูงสดุ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
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ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

            ไมใชงบประมาณ 

 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลดั อบต.อบต.ตาดกลอย 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 ยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล  หนวยงาน  องคกรดีเดน  ผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมของ อบต. 

10.2 ประชาชน หนวยงาน องคกรในเขต อบต. มีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคณุคาของการประพฤติปฏิบัติตนตาม

หลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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ลําดับที่ 38 

                       1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชเูกียรติประชาชนผูมจีิตสาธารณะ 
 

2. หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบันสังคมไทยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีสวนรวมตามท่ี

บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากน้ียังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและองคกรท่ีใหการ

สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีเปนประโยชนแกชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเปนขวัญ

กําลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงมั่น ตั้งใจ รวมเปนแกนนําในการสงเสริม สนับสนุน และอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรม

ของชาติสืบไปกองการศึกษา จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพ่ือนําผูท่ีไดรับการคัดเลือกระดับหมูบานเขา

รับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเน่ืองในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต และวันผูสูงอายุในทุกปงบประมาณ เพ่ือเปนขวัญ

กําลังใจใหประชาชนมีความมุงมั่น ชวยเหลือสังคม และเปนแบบอยางตอบุคคลอ่ืนในชุมชน 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือยกยองบุคคล เด็กและเยาวชน ท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ท่ีเปน

ประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเน่ืองใหสังคมไดรับรู 

3.2 เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูท่ีไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางท่ีดีแกสาธารณะชนตอไป 

3.3 เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและสงเสรมิการดําเนินงานดานศาสนา ศิลปะ

และวัฒนธรรมอยางตอเน่ืองและกวางขวางยิ่งข้ึน 

4. เปาหมาย 

เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลตาดกลอย 

5. สถานท่ีดําเนินการ 

 ศาลาเอนกประสงคตําบลตาดกลอย 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจติสาธารณะ 

6.2 ประสานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจติ

สาธารณะ 

6.3 จัดทําเอกสารผูทําคุณประโยชนดานตางๆ เพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา ดังน้ี 

- ดานชวยเหลือสังคมดีเดน (ประชาชน) 

- ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดเีดน การจักสาน (ประชาชน) 

- ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดเีดน เพลงพ้ืนบาน (ประชาชน) 

- ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดเีดน การสอนกลองยาว (ประชาชน) 

- ดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 

6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมจีติสาธารณะ 

6.5 สรุปผลการจดัทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจติสาธารณะเพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ผูทําคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจติสาธารณะ เพ่ือใหเปนแบบอยางกับประชาชน 

 

2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ลําดับที่ 39 

     1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. หลักการและเหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก

พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการ

แกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒน และความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่ง

การเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลาย

ชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพ่ือ

การบริโภคและจําหนาย ทําใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ตนทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ ทําใหตองหันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผัก

สวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหน่ึงท่ีนาสนใจ เน่ืองจากเปนการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเปนการใชพ้ืนท่ีเล็กๆ ใหเกิด

ประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนาอาศัย และท่ีสําคัญ

สามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนท่ีจะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน

สามารถขายเปนการเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัวอีกดวยตั้งแตป 2558 ไดเกิดภาวะฝนท้ิงชวงและปริมาณนํ้าฝนท่ีมีนอยกวาปกติ 

จึงเกิดภาวะภัยแลง ทําใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีชลประทานสวนใหญไมสามารถทํานาปรังได แตยังมีเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีอยูใกลกับ

คลองสงนํ้า ประมาณ 500 ไร  เกษตรกรเหลาน้ีจะอาศัยนํ้าจากชลประทานในชวงแรกของการปลอยนํ้าจนถึงชวงเก็บเก่ียว 

เกษตรกรไดรับทราบถึงสถานการณภัยแลงดีและไดดําเนินการตามมาตรการของรัฐบาลไดมีการลดพ้ืนท่ีการทํานาปรังลงอยาง

มาก โดยองคการบริหารสวนตําบลไดสงเสริมการใหความรูและการสนับสนุนปจจัยการผลิต ซึ่งมีเกษตรกรสมัครใจเขารวม

โครงการฯ โดยพืชท่ีใชนํ้านอยเพ่ือปลูกทดแทนการปลูกขาวนาปรัง อาทิ พืชตระกูลถ่ัว พืชสวนครัว สับปะรด ฯลฯ ซึ่งการท่ี

เกษตรกรในพ้ืนท่ีหันมาปลูกพืชใชนํ้านอยแทนการปลูกขาวนาปรังน้ัน จะเห็นไดวาใชนํ้านอยกวาการปลูกขาว เชน พ้ืนท่ีทํานํ้า 1 

ไร  ใชนํ้า 1,738 ลูกบาศกเมตร ขณะท่ีพ้ืนท่ีปลูกสับปะรด 1 ไร ใชนํ้า 583 ลูกบาศกเมตร เปนตน จึงเปนวิธีหน่ึงของการ

ดําเนินการมาตรการชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลงในพ้ืนท่ีตําบลหนองตาแตมอยางยั่งยืนองคการบริหารสวน

ตําบลไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับ

แรก จึงไดรวมกับศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลคัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ท่ีสามารถลดการใชทรัพยากรนํ้าและตนทุนในการใชจายลงไดและสามารถนําผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไปเพ่ิม

รายไดอีกทางหน่ึง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ท่ีมีการบริหารจัดการนํ้าในพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแลงใหสอดคลองกับ

ปริมาณนํ้าตนทุนและสถานการณท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนตัวอยาง ตลอดจนสามารถถายทอดความรูเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับ

ผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอยางยั่งยืน จึงไดจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตาม
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรูโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตร

ผสมผสาน อีกท้ังยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมา

ใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย 
 

3. วัตถุประสงค 

เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัตติามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากร ประจําศูนยเรยีนรู

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน ถายทอดใหแกเกษตรกร 
 

4. สถานท่ีดําเนินการ 

ศูนยเรียนรูโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง 
 

5. วิธีดําเนินการ 

 5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนยบรกิารฯ ประจําตําบลตาดกลอย 

5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2561 

5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรูโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิศูนย

สาธิตเกษตรผสมผสาน 

5.4 ประชาสัมพันธศูนยเรียนรูโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน 

5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

8. ผูรับผิดชอบโครงการฯ 

สํานักปลดั  องคการบริหารสวนตาํบลตาดกลอย 
 

9. ตัวชี้วัด 

9.1 ตัวช้ีวัดท่ี 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสนองพระราชดําร ิ

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

9.2 ตัวช้ีวัดท่ี 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถายทอดใหความรูของศูนยเรียนรูโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาํริศูนย

สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปาหมายเกษตรกรและบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจขอเขาศึกษา

โครงการฯ จํานวน  100 คน 
 

10. ผลลัพธ 

10.1 เกษตรกรท่ีผานการอบรมสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชดําร ิตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 

10.2 ศูนยเรยีนรูโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน 

ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมและเปนศูนยเรียนรูมีชีวิตของตําบลตาดกลอยได 

10.3 ศูนยเรยีนรูโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน  

   มีเกษตรกรท่ีเปนตนแบบและสามารถถายทอดความรูใหกับผูท่ีสนใจตอไปได  
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2.5 มาตรการจัดการในกรณไีดทราบ หรือรบัแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ ซ่ือสัตย สุจริต  

       มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 
 

ลําดับที่ 40 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 

2. หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีในการประเมินท่ี

คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึน

ภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมของ

องคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ีเอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังน้ัน วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ี

นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิง่ท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายใน

องคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหาร

และเจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ

นําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะ

สงผลตอสังคม  ชุมชนและประเทศ  เกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบดังน้ัน อบต. 

ตาดกลอย จึงไดจดัทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัตริาชการ” ท่ีกําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัตริาชการดวยความ

ซื่อสัตย สุจรติ ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ข้ึน เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสู

การยกระดับคณุธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานใหสูงข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซื่อสัตย สุจรติ มีคณุธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี

3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัต ิ

3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวช้ีวัดขอตกลงการปฏิบัตริาชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

อบต.ตาดกลอย 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัตริาชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินท่ีมีดัชนีในการ

ประเมินการปฏบัิติราชการดวยความซื่อสัตยสุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี

6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 

6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัต ิ

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
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สํานักปลดั อบต.ตาดกลอย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัตริาชการ 

 

ลําดับที่ 41 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย” 
 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1 บัญญัติวาการปฏิบัติหนาท่ีของ

สวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน  การมสีวน

รวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังน้ี ตามความเหมาะสมของแต

ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ีพ.ศ. 2546 มาตรา 12กําหนด

ไววา   เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสมัฤทธ์ิ ก.พ.ร.  อาจเสนอตอคณะรัฐมนตร ี เพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการ

ปฏิบัติราชการ  โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษรอักษร  หรือโดยวิธีการอ่ืนใด  เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ราชการ รวมท้ังมาตรา 45 กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของสวน

ราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ   คุณภาพการใหบริการ   ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบรกิาร  ความคุมคาในภารกิจ 

ท้ังน้ีตามหลักเกณฑ   วิธีการ   และระยะเวลาท่ีกําหนดองคการบรหิารสวนตําบลตาดกลอย  จึงไดจดัใหมีการจดัทําขอตกลงและ

ติดตามผลการปฏิบัตริาชการ   โดยมีการลงนามในขอตกลงการปฏบัิติราชการ  ระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบล กับปลัด

องคการบริหารสวนตําบล  และหวัหนาสํานักปลดั/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกป เพ่ือประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลผุลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 

3.2 เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง มีความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 

3.3 เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดบัสาํนัก/กอง ตามขอตกลงการปฏิบัตริาชการประจําป

งบประมาณ 2561 

3.4 เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง สามารถจัดเตรยีมเอกสาร และหลักฐานของตัวช้ีวัดผลการปฏบัิติ 

ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 
 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง 

องคการบริหารสวนตําบล ไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน โดยจัดทํา

ขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง  เพ่ือใหการดําเนินงานตามขอตกลงการปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุเปาหมาย

อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึก

ขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลกับปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหาร
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สวนตําบลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทํางานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็นการ  ประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังน้ี 

1) การบรหิารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 

2) การบรหิารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจ 

3) การบรหิารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 

4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 

 6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

วิธีติดตามและประเมินผลการปฏบัิติราชการ 

1.1 ช้ีแจงสวนตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเก่ียวกับตัวช้ีวัด และกรอบการ 

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ีพ.ศ. 2546 และหนังสือ

กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2548 

1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดใหมีผลการปฏิบัตริาชการอยางเหมาะสม เชน 

- ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัตริาชการตามคํารับรองการปฏิบัต ิ

ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตามตัวช้ีวัด เปนตน 

- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด และผูจัดเก็บขอมลู 

เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และการมสีวนรวมของผูบริหารของหนวยงานในการกํากับดูแลและติดตาม

ผลการดําเนินงานดังกลาว 

1.3 รับฟงความคดิเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวช้ีวัด เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือตัวช้ีวัดท่ี 

กําหนด 

1.4 วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัตงิานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 

1.5 ประสานงานกับหนวยงานท่ีรบัผิดชอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัตริาชการ กรณีท่ีการประเมินผลการปฏบัิติราชการใน 

เบ้ืองตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผลสมัฤทธ์ิตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการปะเมิน คะแนนท่ีไดรบั 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดบัดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดบัดีมาก 4 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดบัดี 3 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดบัพอใช 2 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดบัปรับปรุง 1 

 

     94 



2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการ  

        ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ลําดับที่ 42 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม                

                                           ดูแล  การปฏิบัติราชการของ อบต.ตาดกลอย 
 

2. หลักการและเหตุผล 

อบต.ตาดกลอย ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล

การปฏิบัติราชการของ อบต. เน่ืองจากเห็นความสําคัญของการตรวจสอบท่ีจะเปนปจจัยสําคัญชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจ

ของ อบต. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานท่ีผิดพลาดและลดความ

เสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซึ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อําเภอ) แลว  อบต. 

ยังใหความสําคัญกับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาท่ีตรวจสอบภายในทําหนาท่ีตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มี

แผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวนราชการการใหความรวมมือกับสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป ไดมอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาท่ีใหคําช้ีแจง

และอํานวยความสะดวกแกเจาหนาท่ีของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินกรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนา

หนวยงานคลังปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วันนับจากวันท่ีไดรับแจงขอทักทวง กรณีท่ีช้ีแจงขอทักทวงไปยัง 

สตง.แลวแต สตง.ยืนยันวายังไมมีเหตุผลท่ีจะลางขอทักทวง ก็จะดําเนินการช้ีแจงเหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดให

เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 

2548ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายในงานสอบสวนและดําเนินการทางวินัยใหเปนไปตามระเบียบกฎหมาย

โดยเครงครัด เท่ียงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ

นอกจากน้ี ยังใหความรวมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบ 

ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ อบต. เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต 
  

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณไีดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจรติ 

3.2 เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ทุกสวนราชการ ทําขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ทุกสวนราชการ 
 

6. วิธีดําเนินการ 

- ทุกสวนราชการ ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการตรวจสอบควบคุม ดูแล 

การปฏิบัตริาชการของ อบต. 

- ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ทุกสวนราชการ ของ อบต.ตาดกลอย 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 อบต. มีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 

 10.2 อบต. มีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี
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ลําดับที่ 43 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 
 

2. หลักการและเหตุผล 

กลไกการกาํกบัดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทไดใหอํานาจ

ขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมายกลไกองคกรอิสระ

เพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งในแงของการทุจริตจะเก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบ

ดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือใหนักการเมืองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการ

ตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซึ่งหนวยงานท้ังสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน(สตง.) และคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสําคัญดังน้ัน อบต.ตาดกลอย จึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับ

หนวยงานตรวจสอบ” ข้ึน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการ  ตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
 

3. วัตถุประสงค 

เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมหีนาท่ีตรวจสอบองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ อบต. จากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระเปนไปอยางมี 

ประสิทธิภาพ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

อบต.ตาดกลอย 
 

6. วิธีดําเนินการ 

ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกํากับดแูลและองคกรอิสระ อาทิ 

- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผนดนิ 

- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏบัิติราชการประจําป หรือคณะทํางาน LPA จังหวัด 

- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลดั กองคลัง กองชาง กองการศึกษาฯ อบต.ตาดกลอย 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

อบต.ตาดกลอย ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ อบต. จากหนวยงานภาครัฐและ

องคกรอิสระ 

 

2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหา    

       บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
 

ลําดับที่ 44 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตงต้ังผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียน” 
 

2. หลักการและเหตุผล 

ดวย อบต.ตาดกลอย มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมโดยเปดโอกาสให

ประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรยีน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํารองเรียนผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอิน

เตอรเน็ตทางโทรศัพทหรือแจงเบาะแสดวยตนเองฉะน้ัน เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย 

สามารถแกไขความเดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียน

ประจํา อบต.ตาดกลอย รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของ อบต.ตาดกลอย ข้ึน เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการใน

กรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆเจาหนาท่ีรับผิดชอบไดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือจัดใหมเีจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ 

3.2 เพ่ือจัดใหมมีาตรการจดัการในกรณไีดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจรติเปนไปตามข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียวของอยางถูกตอง 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรบัผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

อบต.ตาดกลอย 
 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 

6.2 จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนของ อบต. 

6.3 จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานและดําเนินการแกไข

ปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียนตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใสและเปนธรรม 

6.4 เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเก่ียวกับเรื่องรองเรียนของ อบต.ใหผูรับบริการ ผูมสีวนไดเสยี

คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจาก

กระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความตองการ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลดั อบต.ตาดกลอย 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนดําเนินการจัดการเรื่องรองเรยีนของ อบต. ตามคูมือดําเนินการ

เรื่องรองเรียนของ  อบต.ตาดกลอย   โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏบัิติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย  ระเบียบและหลักเกณฑท่ี

เก่ียวของอยางถูกตอง 

ลําดับที่ 45 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ี  

                          ขององคการบริหารสวนตําบลวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ” 
 

   2. หลักการและเหตุผล 

สืบเน่ืองจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางปองกันและแกไขปญหาการ

ทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมี

สวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพล

เอกประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตร ีไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน2557 ก็

ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและ

แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการน้ีองคการบริหารสวนตําบล จึงไดจัดทํามาตรการการ

ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลวาปฏิบัติ

ราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบข้ึน ท้ังน้ี เพ่ือใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการ

พิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการ

สรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาท่ีกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนือ

อํานาจท่ีตนมีไดอีกทางหน่ึงดวย 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล บุคลากรทางการศึกษาใน

องคการบริหารสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการบริหารสวนตาํบล ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและ

ตระหนักถึงความสําคญัของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3.2 เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจรติและประพฤตมิิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม 
 

4. เปาหมาย 

“เจาหนาท่ี” หมายถึง พนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตาํบล บุคลากรทางการศึกษาในองคการ

บริหารสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  
  

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามมีูลและเขาองคประกอบความผิดการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 

6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมเีจาหนาท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

6.3 กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมลูเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาชองทางการ

รองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกันและสรางความมั่นใจแกผูใหขอมูลในการใหขอมลูท่ี

เปนประโยชนแกหนวยงาน 

6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 15 วัน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลดัองคการบรหิารสวนตําบลตาดกลอย 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

ตัวชี้วัด 

รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีท่ีมีการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 

ผลลัพธ 

  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และตดิตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี 
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มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวนรวม 

      ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน 

3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ 

ลําดับที่ 46 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมลูขาวสารของ อบต.ตาดกลอย  ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น” 
 

2. หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูล

ขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ท่ีทําการของหนวยงานของรัฐโดยเรียก

สถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยาง

กวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ ของรัฐ 

ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด อบต.ตาดกลอย จึงไดใหมีสถานท่ีสําหรับประชาชน 

เขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว  โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสาร อบต. ใหบริการ ณ ศูนยบริการรวม อบต. โดยมีสํานัก

ปลัด เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีประชาชนสามารถเขาตรวจดูไดเพ่ือประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาท่ีของ

ตนอยางเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตน

ตอไป 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

3.2 เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมสีวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ อบต.ตาดกลอย 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ศูนยขอมูลขาวสาร อบต.ตาดกลอย  จํานวน 1 แหง 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ณ ศูนยขอมูลขาวสารของ อบต.ตาดกลอย (ภายในศูนยบริการรวม อบต.ตาดกลอย) 
 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 มีการจดัตั้งศูนยขอมลูขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดขูอมูล 

6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน 

6.3 มีการจดัวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบรหิารงบประมาณ การเงิน การจัดหา 

พัสด ุการคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับท่ี 

กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได ขอมูลครบตามรายการท่ีกําหนด 

6.4 มีการจดัประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 

6.7 มีการจดัเก็บสถิตผิูมารบับริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลดัองคการบรหิารสวนตําบลตาดกลอย 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 จํานวนศูนยขอมูลขาวสารของ อบต.ตาดกลอย  
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ลําดับที่ 47 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย” 
 

2. หลักการและเหตุผล 

อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไววาภายใตบังคับ

มาตรา 14 และมาตรา 15 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปน้ีไวใหประชาชนเขาตรวจดู

ได ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนดและเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการท่ีดี พ.ศ. 

2546  เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปรงใส การมีสวนรวม สามารถตรวจสอบได 
 

3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ

พ.ศ.2546 และประกาศองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย เรื่อง คาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมูล

ขาวสารของศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอยข้ึน 

2. เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู ศึกษา คนควา ตลอดจนเผยแพร จําหนายจาย

แจก รวมท้ังปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามระเบียบน้ี 

3. เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในการจัดระบบขอมลูขาวสาร ดังน้ี 

3.1 ขอมูลขาวสารท่ีลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 

3.2 ขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูได 

3.3 ขอมูลขาวสารอ่ืน 

3.4 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
 

4. เปาหมาย 

1. จัดเตรยีมสถานท่ีจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ จํานวน 1 แหง 

2. ระเบียบองคการบริหารสวนตาํบลตาดกลอย  วาดวยขอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. 2546 จํานวน 1 ชุด 

3. ประกาศองคการบรหิารสวนตําบล เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมลูขาวสารของศูนย    

   ขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 ฉบับ 

4. แบบคํารองขอตรวจดูขอมลูขาวสาร จํานวน 1 ฉบับ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ภายในองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

6. วิธีการดําเนินงานโครงการ 

6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจดัตั้งศนูยขอมูลขาวสารของราชการ 

6.2 เมื่ออนุมัติแลว แจงเวียนทราบภายในทุกสวนราชการ 

6.3 จัดทํารางระเบียบฯ วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2546 เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ

6.4 จัดทํารางประกาศฯ เรื่องคาธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาขอมลูขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือ

พิจารณาอนุมัต ิ

6.5 จัดทํารางแบบคํารองขอตรวจดูขอมูลขาวสาร เสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมตั ิ

 6.6 จัดเตรียมสถานท่ี โตะ ตูเอกสาร และจดัวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 
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7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 

เริ่มตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2561 เปนตนไป ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

 

 

8. งบประมาณ 

ไมใชงบประมาณ 
 

9. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

1. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของราชการ องคการบริหารสวนตาํบล ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล 

    ตาดกลอย 

2. มีการจัดระบบขอมลูขาวสารท่ีครบถวน ไวสําหรับอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 

 3. มีประชาชนขอตรวจดูขอมลูขาวสารทางราชการ 
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ลําดับที่ 48 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

2. หลักการและเหตุผล 

คุณธรรม จริยธรรมเปนหน่ึงในหลักธรรมาภิบาลท่ีหนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดี

และสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปรงใสการทํางานท่ีจําเปนตองมีในทุกหนวยงานโดยเฉพาะ

หนวยงานภาครัฐ โดยหน่ึงในแนวทางท่ีจะชวยใหเกิดความโปรงใสในการทํางานคือการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเก่ียวกับสิทธิการรับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสารของราชการวา “บุคคล

ยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการ

สวนทองถ่ิน” และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการวาในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ

ดําเนินการตางๆ ของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองมาก

ยิ่งข้ึนการเปดเผยขอมูลขาวสารของ อบต. ใหประชาชนรับรูอยางถูกตอง รวดเร็วจากการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งท่ี

จําเปนอยางยิ่งซึ่งสอดคลองกับแผนการดําเนินงานของ อบต. ดังน้ัน เพ่ือเสริมสรางให อบต. มีความโปรงใสในการทํางานมาก

ยิ่งข้ึน จึงไดจัดกิจกรรมเสรมิสรางคุณธรรมจริยธรรม นําความโปรงใสสูองคกร เพ่ือใหบุคลากรของ อบต. และตัวแทนชุมชนไดรับ

รูสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและเรียนรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส และเมื่อเกิดความเขาใจแลว

จะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผูใกลชิด สรางเครือขายความรวมมือระหวาง อบต. กับภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสในการทํางานและมี

ความรูเก่ียวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญตัิขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูเขารวมอบรม จํานวน 100 คน 

(ตัวแทนสํานัก/กอง จํานวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จํานวน 90 คน) ผลการเรียนรูเฉลี่ย รอยละ 80    ผูเขารวม

กิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 80 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

            อบต.ตาดกลอย 

 6. วิธีดําเนินการ 

ข้ันตอนท่ี 1 สํารวจความตองการอบรม 

ข้ันตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสตูร 

ข้ันตอนท่ี 3 ดําเนินกิจกรรม 

ข้ันตอนท่ี 4 วัดผลความรู 

ข้ันตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

20,000 บาท 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลดั อบต. 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

จํานวนผูเขารวมอบรม 

รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย 

 รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงินการจัดหา 

         พัสดุ  การคํานวณราคากลาง  รายงานผลการปฏิบัติงาน  เปนไปตามหลักเกณฑวิธีการท่ีกฎหมาย   

         ระเบียบ กฎขอบังคับ  ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบ  และ    

         ตรวจสอบได 
 

ลําดับที่ 49 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” 
 

2. หลักการและเหตุผล 

ดวยพระราชบัญญตัิขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดใหหนวยงานของรฐัจะตอง

จัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาท่ี แผนงาน  โครงการและอ่ืนๆ

ดังน้ัน อบต.ตาดกลอย   จึงไดจดัทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสาํคัญและหลากหลาย”  ข้ึน  เพ่ือใหประชาชนสามารถ

ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักของ อบต. ไดงายและสะดวกมากข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสาํคัญและเขาถึงงาย 

3.2 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย 

3.3 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบรกิารสามารถเขาถึงขอมลูขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนท่ี และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภทข้ึนไป 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

พ้ืนท่ี อบต.ตาดกลอย 
 

6. วิธีดําเนินการ 

จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ไดแก 

- แผนพัฒนาทองถ่ิน 

- งบประมาณรายจายประจําป 

- แผนการดําเนินงาน 

- แผนอัตรากําลัง 

- แผนการจัดหาพัสด ุ

- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
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- สรุปผลการจดัซื้อจัดจาง 

- ขอมูลรายรบัและรายจาย 

- งบแสดงฐานะทางการเงิน 

- รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน 

- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป 

- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

 

 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลดั อบต.ตาดกลอย 
 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 จํานวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร 
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ลําดับที่ 50 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของ อบต. และ การรับ 

                           เร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
 

2. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการบริหารงานของ

ราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได ตองมคีวามโปรงใส ตองให

ประชาชนไดรับทราบขอมลู ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการปองกันมิใหเกิดการทุจรติและประพฤตมิิชอบ

เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 
 

3. วัตถุประสงค 

เพ่ือเผยแพรขอมลูขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือ

สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจรติประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสรางและ

พัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมคีวามเขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไก

ในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจรติ หรือการปฏิบัตหินาท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนภายในเขต อบต.ตาดกลอย 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

อบต.ตาดกลอย 
 

6. วิธีดําเนินการ 

เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อจัดจาง จัดหาพัสดุตางๆ

รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียนทางดานการเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตของ 

อบต. และปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ีบอรดประชาสัมพันธของ อบต. 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง อบต.ตาดกลอย 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

ประชาชนไดรับรูขอมลูขาวสารท่ีสาํคัญของทางราชการ ประชาชนมโีอกาสไดตรวจสอบการบริหารงานของ อบต. ทํา

ใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
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3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนกับการมีสวนรวน     

                 ตรวจสอบของประชาชน 
 

ลําดับที่ 51 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของ อบต.ตาดกลอย” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 

ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดใหหนวยงานของรัฐจะตอง

จัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาท่ี แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ

ดังน้ัน อบต.ตาดกลอย จึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงานผานทางชองทางท่ี

หลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลมุทุกกลุมเปาหมาย ไดแก หนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทําการของหนวยงาน 

เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน 

วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ท้ังน้ี เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตาม

ภารกิจหลักของ อบต. ไดงายและสะดวกมากข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย 

3.2 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบรกิารสามารถเขาถึงขอมลูขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 

3.3 เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา  5  ชองทาง 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

พ้ืนท่ีท้ังในเขต อบต.ตาดกลอย 
 

6. วิธีดําเนินการ 

จัดใหมีและเผยแพรขอมลูขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก 

- บอรดหนาสํานักงาน อบต.ตาดกลอย  

- บอรดประชาสัมพันธของ อบต. รานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน 

- ประกาศเสยีงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสยีง/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี 

- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาท่ีใหบริการประจําและใหประชาชนสืบคนไดเอง 

- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป 

- ประชาสัมพันธขอมูลการดาํเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผานหอประจายขาว 

- ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุคท่ีมีขอมลูผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- รายงานทางไลน  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลดั อบต.ตาดกลอย 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 

ลําดับที่ 52 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสมัพันธ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 

ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตางๆ กาวหนาไปมากเครื่องมือสื่อสาร

อิเล็กทรอนิกสตางๆ ท่ีทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีตางๆ เขามาใชในการดําเนินงานผานสื่อการ

ประชาสัมพันธ เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือใหความรูความเขาใจไดงายในชวงระยะเวลา

สั้นๆ หรือชวงระยะเวลาอันจํากัดน้ันเปนเรื่องท่ีตองปูพ้ืนฐาน สรางความนาเช่ือถือ และนาสนใจใหกับกิจกรรม/โครงการของ 

อบต.  ใหสามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเก่ียวโยงกันของกิจกรรม/โครงการตางๆ ไดชัดเจนถูกตอง ฉะน้ันการสราง

ความสัมพันธกับประชาชนตองการใหประชาชนเขาถึงและมีสวนรวมรับรูในภารกิจของ อบต.  จึงจําเปนตองพิจารณาในการ

เลือกสื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณน้ันๆ การใชสื่อเทคนิคและวิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละข้ันตอนท่ีตางกันเปนสิ่งสําคัญท้ังน้ี

เพ่ือใหประชาชนยอมรับและใหความรวมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลตอการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หนาท่ี อยางโปรงใสและ

ยุติธรรม 
 

3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือประชาสัมพันธการดําเนินงานของ อบต. ใหประชาชนไดรับทราบโดยผานทางสื่อประเภทตางๆ ไดแกสื่อสิ่งพิมพ

, สื่อวิทยุ, โทรทัศน, สื่อ Social network ผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

2. เพ่ือสรางจิตสํานึกใหเกิดการเรยีนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ อบต. อยางถูกตองและโปรงใส 

3. เพ่ือสงเสรมิใหประชาชนมสีวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจของ อบต. 

4. เพ่ือใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน 

5. เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนท่ีทราบกันอยางแพรหลาย 

6. เพ่ือความสัมพันธท่ีดีและเช่ือมความสามัคคีระหวาง อบต. และประชาชน 
 

4. เปาหมาย 

เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจของ อบต. ใหแกประชาชนโดยท่ัวไปอยางกวางขวาง 

4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําปเพ่ือรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานของ อบต. 

4.2 จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผูบรหิาร 

4.3 จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ และคูมือการใหบริการประชาชน 

4.4 จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของ อบต. 

4.5 จัดทําภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร 

4.6 จัดทําคูมือสําหรับประชาชน 
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4.7 รถโฆษณาเคลื่อนท่ี 

4.8 ปายประชาสัมพันธ 

4.9 จดหมายอิเล็กทรอนิกส 

4.10 จัดทํา spot 

4.11 เสียงตามสาย 

 4.12 อ่ืนๆ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ในเขตพ้ืนท่ี อบต.ตาดกลอย 

 

 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 เสนออนุมตัิโครงการ 

6.2 ดําเนินการประชุม 

6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการรวมนําเสนอรางรูปแบบ 

6.4 ผลิตสื่อประเภทตางๆ เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมตามภารกิจของ อบต. 

6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

20,000 บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลดั อบต.ตาดกลอย 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานของ อบต.ตาดกลอย  ซึ่งออกแบบโดยคณะกรรมการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา อบต. เปนตัวช้ีวัด โดยกําหนดตัวช้ีวัด ดังน้ี 

- ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจของ อบต. และมคีวามพึงพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ 

ไมนอยกวารอยละ 60 
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3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

            3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน    ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาท่ีของ 

        องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยูสุขอนามัย 

         ของประชาชนในทองถิ่น 

ลําดับที่ 53 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย   โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   มีนโยบายในการบูรณาการ กระบวนการทํางาน

รวมกันของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผน

ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นําแผนชุมชนสูการปฏิบัติ

ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินของประชาชน อบต. ไดดําเนินการจัดโครงการ

ประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน ประจําปงบประมาณ 2561 เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของ อบต.ตาดกลอย 

ประจําป พ.ศ. 2561 – 2564 รวมถึงการนําเขาบรรจุไวในรางขอบัญญัติงบประมาณของ อบต. ในปถัดไปจึงไดจัดใหมีโครงการ

ประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน ประจําป พ.ศ. 2561 ข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือจัดเก็บขอมลูพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและวางแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 

3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน 

3.3 เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของ อบต. 

3.4 เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน 

3.5 เพ่ือฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมี

สวนรวม 

3.6 เพ่ือใหประชาชนมสีวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัตริาชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

จัดเก็บขอมลูพ้ืนฐานชุมชน และจดัใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 9  หมูบาน  ในเขต อบต.  สําหรับให 

ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของ อบต. 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

อบต.ตาดกลอย 
 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 เสนอขออนุมัตโิครงการ 

6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผูจัดเก็บขอมลูพ้ืนฐาน 

6.3 ประสานวิทยากร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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6.4 จัดประชุมช้ีแจงทําความเขาใจ 

6.5 ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบขอมลู, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล 

6.6 จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกําหนด 

6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน 

6.8 จัดทําแผนชุมชนเพ่ือสงใหกองวิชาการฯ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 6.9 ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

จัดเวทีประชุมประชาคมหมูบาน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน จํานวน 9 หมูบาน ระหวางเดือนมีนาคม – 

เมษายน 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

20,000 บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลดั อบต.ตาดกลอย 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

1. มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน 

2. ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 

3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสีป่ อบต. 

4. ประชาชนไดแสดงความคดิเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน 

5. ประชาชนไดเขามามสีวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 

 6. ประชาชนไดมสีวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัตริาชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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ลําดับที่ 54 

1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเร่ืองราวรองทุกข อบต.ตาดกลอย 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

อบต.  เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยู

ในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปน

ศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินงานดาน

บริการเปนไปอยางตอเน่ืองและเปนการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน อบต.ตาดกลอย จงึมีการ

จัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกขเพ่ือไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขจากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตางๆ 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือนํามาเปน

ขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 

3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ สํานักงาน อบต. 

3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรของ อบต. กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
 

4. เปาหมาย 

ใหบริการรับเรื่องรองเรยีน/รองทุกขจากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอนรําคาญหรือผูมสีวนไดเสียท่ีเก่ียวของ 

โดยการปฏบัิตริาชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคณุภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สราง

ความเช่ือมั่นไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสยีท่ีมี

ความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบ

ใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 
 

5. วิธีดําเนินการ 

5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 

5.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน 

 5.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจนัทร – วันศุกร  ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรองทุกข/ 

รองเรียน ดังน้ี 

6.1 สํานักงาน อบต.ตาดกลอย  

6.2 ทางโทรศัพทหมายเลข 081-3790875 , 056-029804 

6.3 ทางเว็บไซต 

6.4 ทางไปรษณีย 
 

7. งบประมาณดําเนินการ 
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ไมใชงบประมาณ 
 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลดั อบต.ตาดกลอย 

 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดอืน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวมในการ

สอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในการดําเนินงานของ  อบต. 

ตาดกลอย 

9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 

 9.3 แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 7 วัน 
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3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 

ลําดับที่ 55 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเร่ืองรองเรียน  
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

อบต.ตาดกลอย ไดมีการกําหนดข้ันตอน ในการใหบริการแกประชาชนแบบองครวมผสมผสานและตอเน่ือง สามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนท้ังในดานการสงเสริมสุขภาพและการปองกันโรค เพ่ือมุงเนนใหประชาชนไดรับบริการท่ีมี

มาตรฐานอยางเทาเทียมกัน ท่ัวถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยการแสดงความคิดเห็นของประชาชน เปนกลไกหน่ึง

ในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการใหดียิ่งข้ึน รวมท้ังเปนชองทางท่ีเปดใหประชาชนไดมีสวนรวม และไดรับบริการท่ีมีความเทา

เทียมและโปรงใส 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือเปนชองทางในการรับเรื่องรองเรียน หรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน 

3.2 เพ่ือใหประชาชนไดทราบข้ันตอน และกระบวนการในการรองเรยีน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

มีชองทางและกําหนดข้ันตอนกระบวนการในการรองเรียน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

อบต.ตาดกลอย 
 

6. วิธีดําเนินการ 

จัดทําข้ันตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชนไดแก 

- กลองรับความคิดเห็นติดตั้งไว  ณ บริเวณจุดใหบริการ 

- ผานเว็บไซต อบต.ตาดกลอย 

- ผาน facebook  

- ผานทางไลน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 

อบต.ตาดกลอย 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ประชาชนไดรับทราบข้ันตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการรับเรื่องรองเรียน 
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ลําดับที่ 56 

1. ชื่อโครงการ : โครงการ อบต.เคลื่อนท่ี 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

อบต. เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยู

ในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปน

ศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ   ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินงานดาน

บริการประชาชนเปนไปอยางตอเน่ืองและเปนการใหบริการในเชิงรุก จึงไดจัดทําโครงการ อบต.เคลื่อนท่ี เพ่ือสํารวจความ

ตองการของประชาชนตามครัวเรือนวาตองการให อบต. ดําเนินการใหบริการในดานใดบาง และใหบริการงานดานตางๆ ซึ่งอยูใน

อํานาจหนาท่ี อาจดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือกับองคกรเอกชนโดยเนนใหบริการฟรีแกประชาชน หรือหากจําเปนตองคิด

คาบริการก็ใหคิดในอัตราถูกท่ีสุด เพ่ือใหประชาชนเดือดรอนนอยท่ีสุดรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงาน ซึ่งอาจเสียคาใชจายหรือ

เสียเวลาเพ่ิมข้ึน 

3.2 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือนํามาเปน

ขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป 

3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรของ อบต. กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
 

4. เปาหมาย/ผลลัพธ 

นําบริการในหนาท่ีของทุกสวนงานของ  อบต. ออกไปใหบริการแกประชาชนหมุนเวียนตามหมูบานตางๆ ในเขต อบต. 

ท้ังหมด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

กําหนดใหออก อบต.เคลื่อนท่ีรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเขต โดยแบงเปนแตละหมูบาน 
 

6. วิธีดําเนินการ 

1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัต ิ

2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย 

3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาท่ีท่ีจะนําไปใหบริการแกประชาชนในเขต 

อบต. ท้ังหมด 

4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนท่ี  

5. ประสานงานกับทุกสวนงาน 

6. วิธีดําเนินการ 

1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัต ิ

2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย 
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3. ประสานงานกับทุกฝาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาท่ีท่ีจะนําไปใหบริการแกประชาชนท้ัง 9 

หมูบาน 

4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนท่ี 

5. ประสานงานกับทุกสวนการงาน 

  6. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย และรถประชาสมัพันธเคลื่อนท่ี 
7. นํากิจกรรมงานในหนาท่ีออกบริการประชาชน 

8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

กําหนดออกให อบต. เคลื่อนท่ี รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเดือนมีนาคม 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

20,000  บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลดั อบต.ตาดกลอย 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในเขต อบต. ซึ่งไดเขารวมโครงการฯ ไดรับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว

ประหยัด พรอมท้ังไดรับทราบนโยบายตางๆ ของ อบต. อยางท่ัวถึง 

10.2 ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในเขต อบต. มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นโดยมีเจาหนาท่ีของ อบต. รวมรับฟงท้ังใน

เรื่องการดําเนินงานของ อบต.  และความตองการดานสาธารณูปโภคของประชาชน 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชนผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับเรื่อง    

        ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  

 

ลําดับที่ 57 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

  อบต.ตาดกลอย  เปนหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการดูแลดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน ตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุงเนนการบริการใหประชาชนอยู ในสภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีเอ้ือตอการดํารงชีวิตได

อยางปกติสุข ดังน้ัน เมื่อมีกรณีการแจงเรื่องราวหรือรองทุกขอันมีลักษณะท่ีเก่ียวของกับสภาพสิ่งแวดลอมท่ีมีเหตุเดือดรอน

รําคาญ เชน กลิ่นเหม็น เสียงดัง อบต.ตาดกลอย จึงมีหนาท่ีเรงดําเนินการตรวจสอบและแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญน้ันเพ่ือแกไข

ปญหาใหประชาชนโดยเร็ว 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือรับแจงปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีเก่ียวกับเหตุเดือดรอนรําคาญตามพระราชบัญญัติการ 

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองรวดเรว็ 

3.2 เพ่ือเปนการบริการประชาชนใหอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีเสมอ 

3.3 เพ่ือเปนการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานของเจาหนาท่ี 
 

4. เปาหมาย 

รับแจงเรื่องรองเรยีน/รองทุกขเก่ียวกับเหตุเดือดรอนราํคาญ จากประชาชนในพ้ืนท่ี อบต.ตาดกลอย 
 

5. วิธีดําเนินการ 

5.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดาํเนินการเก่ียวกับเหตเุดือดรอนรําคาญ  

5.2 เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการแจงเหตุเดือดรอนรําคาญ 

5.3 รับแจงโดยตรงหรือรับเรื่องผานศูนยรับเรื่องราวรองทุกข อบต.ตาดกลอย 

5.4 ดําเนินการออกตรวจพ้ืนท่ีเรื่องรองเรียน/รองทุกข และนําเรื่องเสนอตอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ี

ผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปนและเรงดวน 

5.5 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 15 วัน นับแตวันรับแจง 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจนัทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทางรองทุกข/ 

รองเรียน ไดแก 1) ไปรษณยี 2) โทรศัพท 3) โทรสาร 4) เว็บไซต 5) เฟสบุค 6)ไลน 
 

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลดั และกองชาง อบต.ตาดกลอย 
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9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียนเหตเุดือดรอนรําคาญเปนประจําทุกเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมีสวนรวม

ในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน  แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการสอดสองดูแลการ

ดําเนินงานของ อบต.ตาดกลอย 

9.2 สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงเหตุเดือดรอนรําคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจงเหตุหรือรองเรียน/รองทุกข 

 9.3 ออกตรวจพ้ืนท่ีและแจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน 15 วัน 

ลําดับที่ 58 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกขเปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ีราชการทุกครั้งจะตองมีการ

ตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบขอเท็จจริง ขอกฎหมายท่ีถูกตอง และตองเปน

ธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียนรองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือปฏิบัตติามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจรติ 

3.2 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัตหินาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมาปฏบัิต ิ

3.3 เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรยีนรองทุกขและสงเสริมภาคประชาชนรวมตรวจสอบ

การดําเนินงานของทางราชการ 
 

4. เปาหมายการดําเนินการ 

ผูรองเรยีนรองทุกขทุกราย 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

6. วิธีการดําเนินการ 

ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ 2561 – 2564 
 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลดัองคการบรหิารสวนตําบล 
 

9. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 

 10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข  
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3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 

ลําดับที่ 60 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต.ตาดกลอย 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดัทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 1 องคกร

จัดทําแผนพัฒนาขอ7(2) และขอ9 กําหนดใหมอีงคกรและโครงสรางขององคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในรูปของคณะกรรมการดังน้ัน เพ่ือให  อบต.ตาดกลอย ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหน่ึง   มีองคกรในการจัดทํา

แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  อบต. 

ตาดกลอย โดยสํานักปลัด  จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต.ข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 

เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของ อบต.ตาดกลอย และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและแสดงความ

คิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อบต. และแผนพัฒนาสี่ป อบต. ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ี

ประชาคม อบต. และคณะกรรมการพัฒนา อบต. กําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต. จํานวน 18  คน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

อบต.ตาดกลอย 
 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดประชุมคณะกรรมการหมูบาน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมตาํบล 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต. บางตําแหนงในปจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตาม 

ท่ีระเบียบฯ อบต. จึงตองดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหนงดังกลาวมาดํารงตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน 

พัฒนา อบต. แทนกรรมการฯ  ท่ีครบวาระการดาํรงตําแหนง ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด   เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2558 หมวด 1 องคกรจดัทําแผนพัฒนา ขอ 7(2) 

และขอ 9 ท่ีกําหนด 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลดั  อบต.ตาดกลอย 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

อบต.ตาดกลอย มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบต. เพ่ือเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํารางแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา อบต. และรางแผนพัฒนาสี่ป อบต. เพ่ือใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนา อบต. ความตองการของ

ประชาคมและชุมชนในเขต อบต.  ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต 

 

ลําดับที่ 60 
 

1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกฎหมายท่ีคอนขางใหมและมีจํานวน

หลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมของประชาชน

ตอการกระจายอํานาจ องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย จึงไดจัดทําโครงการ อบต.สัญจร ประชุมประชาคมหมูบานและ

ประชาคมตําบลประจําป  2561 ข้ึน เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจ

การมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินตนเอง 
 

3. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพ่ือเผยแพรความรู

ใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการ

พัฒนาทองถ่ิน และรายงานการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 อีกทางหน่ึงดวย 
 

4. เปาหมาย 

ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน  ผูนําชุมชนแพทยประจําตําบล

อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป จํานวนไมนอยกวา 600 

คน 
 

5. วิธีดําเนินการ 

5.1 ติดตอประสานงานกับเจาของสถานท่ี 

5.2 แตงตั้งคณะทํางาน 

5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม 

5.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล 

5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 
 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 

ปงบประมาณ 2561 
 

7. งบประมาณ 

20,000 บาท 
 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
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สํานักปลดั องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมสีวนรวม ตระหนักถึงความสําคญัของการกระจาย

อํานาจและเปนการสรางทัศนคติท่ีดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 

ลําดับที่ 61 
 

1. ชื่อโครงการ : การสงเสริมและสนับสนนุการจัดทําแผนชมุชน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

การพัฒนาและสรางการเรียนรูเพ่ือมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนาทองถ่ินเปนสําคัญจึงควร

ใหคณะกรรมการชุมชนซึ่งถือวาเปนประชาชนกลุมหน่ึงในชุมชน สรางแผนชุมชนข้ึนมาดวยตนเอง ดงัความหมายของแผนแมบท

ชมชุนท่ีวา “แผนชุมชนเปนการทํางานเพ่ือตองการใหชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง”การสราง

ภูมิคุมกัน ปองกันเง่ือนไขจากภายนอกเขาไปทําใหชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และว่ิงตามกระแสเงิน ทําใหชุมชน

ไดรับการเรียนรู รูจักชุมชนของตนเองสามารถคนหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแกไขปญหาใน

อนาคตไดและการประสานกับหนวยงานทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดความรวมมือเปนพลังสําคัญในการแกไขปญหาท่ีตอบสนองความ

ตองการของชุมชน ในปจจุบันและปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได 
 

3. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจํากัดของชุมชนในการพัฒนาอยางมี

เปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกําหนดกิจกรรมท่ีตอบสนองความ

ตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาท่ีจะตัดสินใจดวยตนเองได 
 

4. เปาหมาย 

ทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

5. วิธีดําเนินการ 

5.1 ประชุมผูบริหาร กํานันผูใหญบาน เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือวางแผนการดาํเนินงาน 

5.2 ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใชหอกระจายขาวและเสียงตามสายในหมูบาน 

5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกําหนดการ 

5.4 สงแผนชุมชนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ 2561 - 2564) 
 

7. งบประมาณดําเนินการ 

20,000 บาท 
 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลดั องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
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ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยูไดอยางเหมาะสม

สอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางท่ัวถึงและเทาเทียมความรวมมือกันของคนในชุมชนจะ

กอใหเกิดทัศนคติท่ีดี เอ้ืออาทรตอกันได  รวมท้ังปลูกฝงทัศนคติ คานิยมท่ีดีใหกับลูกหลานสามารถหาแนวรวมในการทํางานเพ่ือ

พัฒนาชุมชนทองถ่ินของตนเองได 

 

ลําดับที่ 62 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงต้ังตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปในดานการจัดซื้อจัดจางของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน (ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับ

มาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบล 
 

3. วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม)  ในการมีสวนรวมกับองคการบรหิารสวนตําบล  อยางแข็งขัน

สําหรับการทํางานขององคการบรหิารสวนตําบลตาดกลอย  ไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาชนและ

สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขัน กับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการ

บริหารสวนตําบลตาดกลอย  น่ันคอืไดทําหนาท่ีอยางถูกตอง 
 

4. เปาหมาย 

ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง 9  หมูบาน 
 

5. วิธีการดําเนินการ 

5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย อยาง

แข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  ไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาสังคม 

(ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับองคการบริหารสวนตําบลในหลายๆ สวน เชนใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปน

กรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปนกรรมการเปดซองสอบราคา  เปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เปน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ 

5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสด ุเพ่ือเรียนรูทําความเขาใจ

ระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัตไิดอยางถูกตอง 
 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 

ดําเนินการทุกปงบประมาณ 
 

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลดัและสวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
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9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดาํเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 

9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการดาํเนินงานของ

หนวยงานทองถ่ินของตนเอง 

 

3.3.3 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ลําดับที่ 63 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.ตาดกลอย 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดให  อบต. ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองดําเนินการประเมินผล

การปฏิบัตริาชการ   ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ อบต. วาสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมายหรือไมตลอด 

จนเปนการตรวจสอบการปฏบัิติราชการของ อบต.เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรงุ แกไขสงเสรมิพัฒนาขยาย 

ขยายหรือยตุิการดําเนินภารกิจตางๆ ของ อบต. ตอไปดังน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี พ.ศ.2546  ไดจัดทําโครงการการปฏิบัติราชการของ อบต.

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของ  อบต.  มีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม  ซึ่งจะ

สงเสริมให อบต.  มีมาตรฐานในการปฏิบัตริาชการ  ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนอง

ความตองการของประชาชน  เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  และใหคํานึงถึงการมสีวน

รวมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปดเผยขอมลูขาวสาร  โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑ

และวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 

3.2 เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการของ อบต. และเปนการ

เฝาระวังการทุจรติในการบริหารจดัการตามภารกิจของ อบต.ตาดกลอย 

3.3 เพ่ือดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน อบต.ตาดกลอย 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผดิชอบการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของ อบต.ตาดกลอย 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

อบต.ตาดกลอย 
 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูล 

6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัตโิครงการ 

6.3 จัดทําประกาศประชาสมัพันธการดําเนินโครงการ 
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6.4 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรบัผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 

อบต.  ประกอบดวย 

(1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน 

(2) ผูแทนสมาชิกสภา อบต. 2 คน 

(3) ผูทรงคณุวุฒิ 2 คน 

(4) ปลัด (อบต.) เปนกรรมการและเลขานุการ 

(5) หัวหนาสํานักปลัด เปนผูชวยเลขานุการ 

(6) เจาหนาท่ีธุรการ เปนผูชวยเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังน้ี 

1) ประเมินผลการปฏิบัตริาชการของ อบต.ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี

  2) ประเมินผลการปฏิบัตริาชการของ อบต. ปละ 2 ครั้งเปนอยางนอยแลวเสนอผลการประเมินให อบต.  ทราบ  

     เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมนิมาใชในการปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยตุิการดําเนินภารกิจตางๆ ของ อบต. 

3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัตริาชการของ อบต.ตาดกลอย   สําหรับผลการ

ปฏิบัติราชการประจําป 

4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ี อบต. มอบหมาย 

6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผดิชอบการประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 

6.6 การจดัทําแผนการดําเนินงาน 

6.7 การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน 

6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆของ อบต. พรอมตัวช้ีวัด 

6.9 การตดิตามและประเมินผล 

6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุงดาํเนินการ 

แกไขตอไป 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลดั อบต.ตาดกลอย 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ผลการปฏิบัติราชการของ อบต.ดข้ึีนเมื่อเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 
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ลําดับที่ 64 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ 

                    บานเมอืงท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งสอดคลองกับหมวด 5 และ

หมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

1. การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 

2. การบริหารราชการอยางมปีระสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

3. การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. การประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 

ดังน้ัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบ

ไดเสริมสรางบทบาทของประชาชน เขามามีสวนรวมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมูบาน และเพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งสอดคลองกับหมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกา

วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
 

3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบรหิารงานองคการบริหารสวนตําบล ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได เสริมสราง

บทบาทของประชาชน 

2. เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและแสดงความคดิเหน็ในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล

ตาดกลอย 
 

4. เปาหมาย 

ผูแทนชุมชน ผูแทนสภาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนพนักงานสวนตาํบล 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

6. วิธีดําเนินการโครงการ 

6.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

6.2 ประเมินผลการปฏิบัตริาชการ ในองคการบริหารสวนตําบลตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ 

บานเมืองท่ีด ี

6.3 รายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบ ตามหลักเกณฑฯ กําหนด 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
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ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตดัสินใจในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

หรือโครงการท่ีมีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทําใหองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย มีความโปรงใส ตรวจสอบได 

มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน 

                             ทองถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 
 

ลําดับที่ 65 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป ประจําปงบประมาณ 2561 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของ อบต.ตาดกลอยเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 

ซึ่งการตรวจสอบภายในน้ันยังถือเปนสวนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยู ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทําอยางเปน

ข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวน

หน่ึงของกระบวนการบริหาร เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกท้ังยังเปนแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเปน

แนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังน้ัน การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ 

ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานของ อบต.ตาดกลอย เปนไปอยางถูกตองและเปนไปตาม

วัตถุประสงคของทางราชการ 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

3.2 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตร ี

และนโยบายท่ีกําหนด 

3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 

3.5 เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

พนักงาน อบต. ทุกหนวยงาน พนักงานคร ูและเจาหนาท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ของ อบต.ตาดกลอย 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

สวนราชการทุกหนวยงาน ของ อบต.ตาดกลอย 
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6. วิธีการดําเนินการ 

6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจ0สอบภายใน 

6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบท่ียอมรับ

โดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและ

ความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 

6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ังการบริหารงาน 

ดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี

ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการกําหนด เพ่ือให 

มั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

    สํานักปลดั อบต.ตาดกลอย 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธ์ิของงานมากข้ึน 

10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 

10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด 

 10.4 ลูกหน้ีภาษีโรงเรือนและท่ีดนิคางชําระลดนอยลง 
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ลําดับที่ 66 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  กําหนดให

หนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

อยางนอยปละหน่ึงครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณดังน้ัน เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ 

กําหนด อบต.ตาดกลอย   จึงไดมีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด  เปน

ประจําทุกป 
 

3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรของ อบต.ตาดกลอย 

2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมนิผลการควบคุมภายในให นายก อบต. ทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด 

3. เพ่ือรายงานการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

ตามกําหนด 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

สวนราชการทุกหนวยงาน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

สวนราชการทุกหนวยงาน 
 

6. วิธีดําเนินการ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน ระดับองคกร 

2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน ระดับหนวยงานยอย 

3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการตดิตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดําเนินการประเมินองคประกอบ 

ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 

5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือจัดทํารายงานการ 

ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนําเสนอผูบรหิาร พรอมจัดสงรายงานใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดิน 
 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณดาํเนินการ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
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สํานักปลดั อบต.ตาดกลอย 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

1. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสดุ 

2. ลดโอกาสความผดิพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 

 3. เกิดประโยชนสูงสดุตอองคกรและประชาชนโดยรวม 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือบริหาร    

       ความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให กํากับดูแล 
 

ลําดับที่ 67 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปนในภาครัฐหรือ

เอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ี

ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ในอดีตท่ีผานมาการบริหารงานของ

หนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย

ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชี

และการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีทางราชการกําหนดไวซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆนอกเหนือจาก

ดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหนวยงานไดระบบการควบคุม

ภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานน้ันๆ วา

มีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุก

ระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสัมฤทธ์ิผล ท้ังน้ีสาเหตุสวนหน่ึงอาจ

เกิดจากการกําหนดหนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการใหบุคคลใด

บุคคลหน่ึงเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการ

บริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ

องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอยข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางประหยัดและ

คุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซ้ําซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 

3.2 เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเช่ือถือได สรางความมั่นใจแกผูบริหารในการตดัสินใจ

เก่ียวกับการบรหิารและการปฏิบัตงิาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 

3.3 เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัตติามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสญัญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับตางๆ ของ 

หนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
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4. เปาหมาย 

เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ 

ปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับได ซึ่งจะทําใหการ

ปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
 

5. วิธีดําเนินการ 

5.1 แตงตัง้คณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการ

กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 

5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเน่ืองเพ่ือใหการปฏิบัติตามภารกิจและ

ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอมลู 

5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและผูบริหารทราบ 
 

6. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย/ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

7. หนวยงานรับผิดชอบ 

ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 

2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ ประหยดั และคุมคา 

3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเช่ือถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ 

4. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีวางไว 

5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ท่ีเสรจ็ตามกําหนดเวลา 

10.2 กิจกรรมการควบคมุภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข 

10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 

10.4 มีการจดัการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน 

10.5 ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน 

(รอยละ 80 ในระดับมาก) 
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ลําดับที่ 68 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน อบต.ตาดกลอย 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กําหนดให 

อบต.ตาดกลอย ในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการควบคุมภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือ

ในการบริหารจัดการความเสีย่งท่ีเกิดจากการดาํเนินกิจกรรม หรือโครงการตางๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล

การควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหน่ึงครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้น

ปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุ

วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสทิธิผลและประสทิธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแล

รักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจดาน

ความเช่ือถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีการดําเนินการ

จัดวางระบบควบคุมภายใน  เพ่ือนําความเสี่ยงท่ีมีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิ 

ผลเพ่ือปองกันหรือลดความเสยีหาย  ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน  และใหสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 

จึงไดกําหนดมาตรการการตดิตามประเมินผลการควบคมุภายใน 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหสวนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไปดําเนินการเพ่ือ 

ควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผดิพลาด ความเสยีหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจรติในหนวยรับ 

ตรวจ 

3.2 เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบควบคุม 

ภายในของสวนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด 

3.3 เพ่ือเปนการเสริมสรางและปรบัปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ทุกสวนราชการของ อบต.ตาดกลอย 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

อบต.ตาดกลอย 
 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน อบต. (ระดับองคกร) จัดสงรายงานแผนการ 

ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ใหทุกสวนราชการไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในสวนท่ีรับผดิชอบและม ี

การติดตามผลระหวางป 

6.2 หัวหนาสวนราชการของ อบต. นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหาร 

จัดการความเสีย่งภายในเวลาท่ีกําหนด และรายงานผลการดําเนินการตอท่ีประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม 

ภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย) 
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6.3 หัวหนาสวนราชการของ อบต. รายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) 

พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการตดิตามประเมินผลการควบคุมภายใน อบต. 

6.4 คณะกรรมการติดตามประเมนิผลการควบคุมภายใน อบต.ประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุม 

และบรหิารจดัการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอหรือไมหรือจะตองดําเนินการบริหารจดัการความเสี่ยง

ตอไป 

6.5 รายงานผลการติดตามการปฏบัิติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหน่ึงครัง้ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

อบต.ตาดกลอย 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 สวนราชการท่ีรับผดิชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคมุภายในไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง 

10.2 มีการตดิตามผลการปฏิบัตติามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผูกํากับดูแลภายใน 

เวลาท่ีกําหนด 
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4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัต ิหรือการบริหารราชการตาม 

                      ชองทางท่ีสามารถดําเนินการได 

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ 

  บรรจ ุแตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง 

ลําดับที่ 69 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ      

                                           แตงต้ัง การโอน ยาย 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึงมักจะกําหนด

หนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ีปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงานเพ่ือให

มีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคองคการบริหารสวนตําบลจึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมให

ประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นใน

หลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอนยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางโปรงใส และสามารถ

ตรวจสอบได 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความโปรงใสและเปน

ธรรม 

3.2 เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้งการโอน ยาย 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

พนักงานสวนตําบล พนักงานครูสวนตําบล พนักงานจาง ท่ีมีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  
 

6. วิธีการดําเนินการ 

ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงต้ัง การโอน ยาย 

- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแตงตั้ง 

องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 

- การสรรหาการบรรจแุตงตั้งไดมกีารประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต .จังหวัดอ่ืน รวมถึง 

ประชาสมัพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 

- มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบล 

- มีการติดประกาศประชาสมัพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบล 
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- ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตัง้ประชาชนเพ่ือ

ตรวจสอบข้ันตอนการดาํเนินการในการบรรจุแตงตั้ง 

- การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคณุสมบัติและความเหน็ชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 

(ก.อบต.จังหวัด) กอน 

- ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตัง้องคการบริหารสวนตําบลจะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันท่ีองคการบริหารสวน

ตําบลรับมต ิคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 

 

 

การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 

- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดแูลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/การ

เลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด 

- มีการแจงผูท่ีมีคณุสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 

- มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบล

ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบล 

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง 

- มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน 

ตําแหนงเพ่ือความโปรงใส 

- มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน 

- ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการท่ีตนเองเห็นวา

ไมเปนธรรมได 

- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคณุสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน 

- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดบั/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลจะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันท่ี

องคการบริหารสวนตําบลรบัมติคณะคณะกรรมการพนักงานสวนตาํบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 

การเลื่อนขัน้เงินเดือน 

- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลไดดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยางเครงครดั 

- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑใหบุคลากรทราบ 

- มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ัน 

เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ัน 

เงินเดือน มีการนําขอมลูมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน ขอมูลประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัตตินเหมาะสม และขอมลูการลา เปน

ตน 

- มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผลการประเมินท่ีไม

เปนธรรม 

- นายกองคการบริหารสวนตําบลออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ัน 

เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน 
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7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

ตัวชี้วัด 

กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนาของ

ข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ 

ผลลัพธ 

ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจ ุการโอน ยาย ขององคการ 

บริหารสวนตําบล และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ังเปดเผยและสามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกลาวได 

4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ จายเงิน การหา 

        ประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ 

ลําดับที่ 70 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานท่ีตองอาศัยระเบียบกฎหมาย   หนังสือสั่งการ   ตลอดจนมติคณะรัฐมนตร ี

วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสราง

ความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองท้ังระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกันไม

เลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปช่ันมี

การทํางานมีกระบวนการท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรองมี

กระบวนการทางการคลังท่ีเปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 

3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได 

3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 

3.4 ในการบริหารจดัการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการทํางานขององคกรให

มีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกตองได 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขต อบต.ตาดกลอย 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
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6. วิธีดําเนินการ 

จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝาก

เงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยเปดเผยเพ่ือให

ประชาชนทราบ ณ สํานักงาน อบต.ตาดกลอย ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ี

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เพ่ือนําเสนอผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพ่ือให

ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ตลอดปงบประมาณ 2561 และดําเนินการอยางตอเน่ือง 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเรว็ เกิดความประหยดั 

 10.3 มีการเสรมิสรางการมสีวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูรับบริการ 

ลําดับที่ 71 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชน 

                                             ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหน่ึงของวงจรการบริหารการเงินการคลังขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรอืหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของให

ถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเปนรายจาย เบิกเงินออกจากคลังขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินได สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงานใหเปนไป

ตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ 

จึงจําเปนตองมีกระบวนการข้ันตอนท่ีถูกตอง มีความสุจริต สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพกองคลัง องคการบริหาร

สวนตําบลตาดกลอย จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให การรับ จายเงินและการใชประโยชนทรัพยสินเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวน

รวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย ขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

3. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหการรับ - จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  เกิดความโปรงใสตรวจสอบได 
 

4. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
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5. วิธีการดําเนินการ 

- มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 

- มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเขารวมเปนกรรมการ 

- เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน 

- สรุปผลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบล ใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ เชน ทางเว็บไซตศูนย

ขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เมื่อสิ้นปงบประมาณ 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

7. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

9. ตัวชี้วัด 

มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน 
 

10. ผลลัพธ 

ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมลูการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย ทําใหเกิด

ความโปรงใส ในการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

 

  4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสด ุ

ลําดับที่ 72 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

องคการบริหารสวนตําบลเห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตามเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย(พ.ศ.2556–2561)องคการบริหารสวน

ตําบลตาดกลอย  จึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง

จากตัวแทนชุมชน เพ่ือใหประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบ

การจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุกข้ันตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับขอมูล

ขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการในระบบเปด จากการปฏิบัติ

จริง สวนองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย สามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมกับภาครฐัมากข้ึน 

เพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการท่ีเปดเผย โปรงใส เนนการมีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการ

เพ่ือตอบสนองความตองการและเพ่ือประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ 

     139 



3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจดัจาง ขององคการบริหารสวนตําบล 

3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตในดานท่ีเก่ียวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลใหเกิดการพัฒนาไดอยาง

คุมคา 

4. เปาหมาย 

ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตาํบลตาดกลอย 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อจดัจาง

ไดแกกรรมการตรวจการจาง 

6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมีผูแทนชุมชนเขารวมเปนกรรมการ แต

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย  ใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขารวมตรวจสอบเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยาง

ซื่อตรง  โปรงใส  โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 

6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เมื่อมีการจดัซือ้จัดจางทุกครั้ง เพ่ือใหเจาหนาท่ีและตัวแทน

ชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และทราบกระบวนการจัดซื้อจดัจางและตรวจการจางอยางละเอียดและถูกตอง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

10. ผลลัพธ 

การจัดซื้อจดัจางขององคการบริหารสวนตาํบลตาดกลอย  มีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวมตรวจสอบและ

ไมเกิดปญหาการทุจรติคอรรัปช่ัน 

 

ลําดับที่ 73 
 

1.ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง เปนกระบวนการท่ีมีความสําคัญท่ีจะบริหารสัญญาให

บรรลุตามวัตถุประสงค และเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูท่ีไดรับแตงตั้งใหทําหนาท่ีกรรมการ

ตรวจรับ กรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน จะตองมีความรูความเขาใจในอํานาจหนาท่ีตามขอบังคับ อ.อ.ป.วาดวยการ

พัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และเขาใจเง่ือนไข

ขอกําหนดท่ีระบุไวในสัญญาเปนอยางดี เพราะหากไมเขาใจหรือเขาใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไมครบถวนในหนาท่ีความ

รับผิดชอบตามอํานาจหนาท่ีท่ีตนเองไดรับการแตงตั้งใหทําหนาท่ีแลว อาจทําใหเกิดความเสียหายตอ อ.อ.ป. หรือบุคคลอ่ืน 

นอกจากน้ีอาจจะตองรับผิดชอบทางแพง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟองรองตอศาลปกครองไดองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
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เห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจาง ประกอบกับไดมีการเชิญใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

ตรวจรับงานจาง เพ่ือความโปรงใส จึงไดจัดโครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง เพ่ือใหผูท่ีไดรับแตงตั้งใหทําหนาท่ีกรรมการ

ตรวจการจางมีความรู ความเขาใจ ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายไดอยางถูกตอง 
 

3. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหผูปฏิบัติงานและผูไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจการจาง ทําหนาท่ีตรวจงานจางอยางถูกตองสอดคลอง

กับขอบังคับหรือระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 

4. เปาหมาย 

คณะกรรมการตรวจการจาง 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 เสนอโครงการใหผูบริหารอนุมัต ิ

6.2 จัดอบรมใหความรูแกคณะกรรมการตรวจการจาง 

6.3 ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจางใหเขารวมอบรม 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

10. ผลลัพธ 

 คณะกรรมการตรวจการจางทําหนาท่ีตรวจงานจางอยางถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบท่ีเก่ียวของ 
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4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไป  

        ตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว 

ลําดับที่ 74 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑตางๆ 

ท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน   ไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตองรู    และยึดเปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ีการ

ดําเนินการอยางเครงครัด  ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณหรือขาด

ความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑตางๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอ

เทาน้ัน หากแตเกิดจากความรูความเขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เง่ือนไขท่ีเก่ียวของอยางผิดๆ 

สงผลใหสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิดความ

เสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาดประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชนอยาง

แทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินตองมีความรู ความเขาใจระเบียบกฎหมาย 

คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ท่ีสําคัญและเก่ียวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันมีผลใหเกิดประสิทธิภาพ

และเกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไมตองเสี่ยงกับการกระทําผิด

กฎหมายหรือถูกตรวจสอบดังน้ัน เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภา อบต. เพ่ิมพูนความรู ความเขาใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินมี

ความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหง

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับ

เจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  สํานักปลัดฯ จึงไดจัดทําโครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ 

กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ินข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภา อบต. เพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ

ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 

3.2 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภา อบต. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน 

3.3 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภา อบต.มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชน

สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต 

3.4 เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภา อบต. มีความรูความเขาใจในแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการ

ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร อบต.  จํานวน 4  คน และสมาชิกสภา อบต.  จํานวน 18  คน รวม 22 คน 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 สํานักงาน อบต.ตาดกลอย 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน 

6.2 ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานท่ีใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภา อบต. เขารับการอบรม 

6.3 อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 

6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 20,000 บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด อบต.ตาดกลอย 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 ผูบริหาร และสมาชิกสภา อบต. ไดเพ่ิมพูนความรูความเขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ

ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 

10.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภา อบต. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสนิและหน้ีสิน 

10.3 ผูบริหาร และสมาชิกสภา อบต. มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวน

บุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100  แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

10.4 ผูบริหาร และสมาชิกสภา อบต.มีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐเรื่องการรับ

ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
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ลําดับที่ 75 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ดวยเหตุผล

ดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะรับภารกิจและการจัดบริการใหแก

ชุมชนจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญประการหน่ึงท่ีองคการบริหารสวนตําบลได

ดําเนินการ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูและทักษะดานการปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี 

รวมถึงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรู

ไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลจึงไดมีการ

จัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานอยูเสมอ เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ

สามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถ่ิน ใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความเขาใจในการทํางานตาม

บทบาทและอํานาจหนาท่ี 

3.2 เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมคีวามรูความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย 

 3.3 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบลตาดกลอย  จํานวน  18  คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบล  

6. วิธีการดําเนินการ 

6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสตูรการฝกอบรมท้ังภายในองคการบริหารสวนตําบลและหนวยงานภายนอก 

เพ่ือเปนขอมูลในการจดัสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแตกรณ ี

6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรยีบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือสงสมาชิกสภาทองถ่ิน

เขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสาํนักปลัดฯ  

6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา โดยผานนายก

องคการบริหารสวนตําบล 

6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน  และรายงานเสนอนายก 

องคการบริหารสวนตําบลทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

20,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 

10. ผลลัพธ 

10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 
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10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ 

10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวชี้วัด 

 จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย จํานวน 18 ราย ไดรับการฝกอบรมและศึกษาดูงาน 

          4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตาม 

                            กระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 

ลําดับที่ 76 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิน่ใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไกสําคัญท่ีใชสําหรับ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระ

เต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทํา

ใหองคการบริหารสวนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเช่ือถือใหกับองคกร 

สามารถนําไปสูความโปรงใสในองคการบริหารสวนตําบลและลดการทุจริตองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย จึงไดดําเนิน

กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของ

สมาชิกสภาทองถ่ินในการเปนหนวยตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานขององคการบริหาร

สวนตําบลเพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดอีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือเปนกลไกสาํหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏบัิติงานของฝายบริหาร 

3.2 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจรติ สามารถตรวจสอบได 

3.3 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาท่ีของตนเองมากข้ึน 
 

4. เปาหมาย 

สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบลตาดกลอย   จํานวน  18  คน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

6. วิธีการดําเนินงาน 

6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม 

6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซื้อจัดจางโครงการตางๆ 

การแปรญตัตริางขอบัญญตัิประจาํป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 

6.3 สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบรหิารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 

7. ระยะเวลาดําเนินงาน 
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4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

10. ผลลัพธ 

10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

 10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 

ลําดับที่ 77 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมสีวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

การสงเสริมและการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวของกับหลายองคประกอบ และหลาย

ฝายโดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรทองถ่ิน อันไดแก ฝายบริหารและฝายสภาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้ง

ฝายขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคลากรเหลาน้ีมีบทบาทและตองทําหนาท่ีของตนอยางเขมแข็ง เพ่ือเสริมสราง

แนวคิดประชาธิปไตยและการมีสวนรวมโดยใหมีกระบวนการสอดคลองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ใหมีการกระจาย

อํานาจการตัดสินใจ และแกไขปญหาภายในตําบลและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนมีการถวงดุลอํานาจ

ระหวางฝายสภากับฝายบริหาร และท่ีสําคัญสงเสริมการมสีวนรวมในการเสนอแกปญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏบัิติงานของ

องคการบริหารสวนตําบล  องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย เล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาทองถ่ิน เก่ียวกับการ

มีสวนรวมในการปฏิบัติงาน จึงไดดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินในเรื่องตางๆ เพ่ือเปน

การสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความเขมแข็งในการใชอํานาจหรือปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดความสมดุลในการบริหารงาน 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือเปนการสงเสริมใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตาํบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมสีวนรวมในการ

ทํางาน 

3.2 เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏบัิติงานของฝายบริหาร 

3.3 เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 
 

4. เปาหมาย 

สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบล  จํานวน  18  คน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินงาน 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

6. วิธีดําเนินงาน 

6.1 แตงตั้งสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบลเปนคณะกรรมการรวมในการปฏบัิติงานในเรื่องตางๆ เชน 

- แตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยยตุิธรรมชุมชน รวมกับสํานักงานยตุธิรรมจังหวัด จํานวน 2 คน 

     146 



- แตงตั้งเปนคณะกรรมการควบคมุการระบาดโรคไขเลือดออก                      จํานวน 18 คน 

- แตงตั้งเปนคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรยีน                          จํานวน 3 ศูนย  รวม 6 คน 

6.2 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีไดรับการแตงตั้ง เขารวมปฏิบัติหนาท่ีนําขอมลูแจงในท่ีประชุมสภาองคการ

บริหารสวนตําบล เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในสวนท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนและตองการของประชาชน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลดั องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

10. ผลลัพธ 

 การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย เปนไปอยางตอเน่ือง ตอบสนองความตองการของประชาชน เกิด

ทัศนคติท่ีด ี

4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community)และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 

ลําดับที่ 78 
 

                       1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชั่นโดยภาคประชาชน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

คอรรัปช่ัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชนของพวกพอง

โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีรักษาผลประโยชนของสวนรวม หากใชตําแหนงหนาท่ีท่ีไดรับ

มอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทําคอรรัปช่ันการปองกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในวงราชการพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และ

สอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ 

ท้ังน้ี เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา และ

ไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 
 

3. วัตถุประสงค 

ใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปช่ันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการหมูบานหรือตัวแทนประชาชนใน อบต.ตาดกลอย 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

อบต.ตาดกลอย 
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6. วิธีดําเนินการ 

6.1 เชิญคณะกรรมการหมูบาน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปช่ัน 

6.2 เชิญคณะกรรมการหมูบาน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปช่ันขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลดั  อบต.ตาดกลอย 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 คณะกรรมการหมูบานมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปช่ันและสามารถตรวจสอบการคอรรัปช่ันได 

 10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการหมูบาน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปช่ันในระดับ อบต. 

 

ลําดับที่ 79 
 

1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมากจําเปนท่ีทุกภาคสวนในสังคม

จะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง 

ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดไดตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมใน

การปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหประชาชนมสีวนรวมในการปองกันการทุจรติ 

3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจรติ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในพ้ืนท่ี อบต.ตาดกลอย 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

อบต.ตาดกลอย 
 

6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ 
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6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ บริเวณสถานท่ีราชการ 

6.3 จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 

6.4 บันทึกเรื่องรองเรยีน รองทุกข 

6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 

6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรยีน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

20,000 บาท 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

องคการบริหารสวนตําบลตาดกลอย 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 จํานวนเรื่องรองเรยีนเก่ียวกับการทุจริต 

 10.2 นําเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรบัปรุงแกไข 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

ลําดับที่ 80 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2556 กําหนดให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภารกิจหนาท่ีท่ีตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และ

ใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังน้ี ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการน้ัน 

ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนา

ศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริตปญหาเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปช่ันสามารถเกิดข้ึนไดในทุก

วงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถ่ินจนถึงระดับชาติซึ่ง อบต.  มีภารกิจหนาท่ีในการบริหารราชการทองถ่ินใหมีความกาวหนา

เจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการรวมกันพัฒนาทองถ่ินให

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจท่ีดีในทองถ่ิน ดังน้ัน การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาได

น้ัน จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆดาน ในการรวมกันพัฒนาทองถ่ิน ในการน้ี การมีเครือขายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและ

รวมมือกันพัฒนาทองถ่ิน จึงเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรรัปช่ัน ซึ่งเปนการเปดโอกาสให

ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกันในการรวมคิด รวมพิจารณา รวม

ตัดสินใจ รวมทํา รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริตคอรรัปช่ันในทองถ่ินพิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือ
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ขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงไดจัดทํามาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตข้ึน เพ่ือสงเสริมและ

สนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง 
 

3. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 

2. เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจรติ 

3. เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ี อบต.ตาดกลอย 
 

4. เปาหมาย 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขต อบต.ตาดกลอย เขามามีสวนรวมในการ

เปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับ อบต.ตาดกลอย 
 

5. สถานท่ีดําเนินการ 

ในเขตพ้ืนท่ี อบต.ตาดกลอย 
 

6. วิธีดําเนินงาน 

1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริต 

อบต.ตาดกลอย 

2. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงบริเวณใกลเคียง โดยการ

ลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย 

3. เปดโอกาสใหเครือขายท่ีไดรับการแตงตั้งมสีวนรวมในการบริหารราชการของ อบต.ตาดกลอย ในการรวมคดิ รวม

พิจารณา รวมตดัสินใจ รวมทํา และรวมรบัผิดชอบ รวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต 

 4. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต 
 5. ทําบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวาง อบต.ตาดกลอย กับบุคลากรขององคกร สวนราชการ และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมเปนเครือขาย 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลดั  องคการบริหารสวนตาํบลตาดกลอย 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 

2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรูกอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 

 3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ี อบต.ตาดกลอย 
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