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ส่วนที่ 3  
 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทจุริต  
1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บคุลากรทัง้ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 

ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจาํขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  
  1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุข 
แก่ประชาชนในท้องถิ่น  

 1.1.1 (1) ชื่อโครงการ  :  โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภ  บาล  
1. หลักการและเหตุผล  
   หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสําคัญในการบริหารและการ 
ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสํานึกในการทํางานและ     
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองนอกจากนี้ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ 
อย่าง มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การพัฒนาองค์กร  อย่างต่อเนื่องอีกทั้งสามารถแก้ปัญหา ความขัดแย้งภายในองค์กร 
ได้อีกด้วยจากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่ เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศ ไทยมานาน 
จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหา 
การทุจริตคอร์รัปชันใน สังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้อง  ตรงกันว่าการที่จะทําให้ปัญหาการคอร์รัปชัน 
ลดน้อยลงและหมดไปได้ ในที่สุดนั้น ต้องนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง 
ภ าคราชก าร  ภ าคธุ รกิ จ เอกชน ตลอดจน ภาคป ระชาสั งคมอย่ าง เข้ ม งวดจริ งจั ง พ ร้อมทั้ งส ร้ างทั ศน คติ ให ม่ 
ปลู กจิ ตสํ านึ ก ของคน ไทยร่ วมต้ าน ภั ยก ารทุ จ ริ ต  ควบ คู่  กั บ การ เป ลี่ ยน แปล งค่ านิ ยม ไป ในทิ ศท าง  ที่ ไม่ เอื้ อ 
หรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส 
ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ความมีประสทิธิภาพและประประสทิธิผลและการมสี่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางใน
การบริห ารจัดการนั้ น ปรากฏอยู่ ในบทบัญ ญั ติ ของกฎหมายรั ฐธรรมนูญ แห่ ง  ราชอาณ าจักรไทยฉบับปั จจุบั น 
ซึ่งได้วางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาล ไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ 
จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม 
สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น  
ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) 
หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ 
(E ffi c ie n cy ) แ ล ะ ห ลั ก ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม  (P a rt ic ip a t io n) ดั งนั้ น  ก ารพิ จ า รณ า  คั ด เลื อ ก  นํ าอ งค์ ป ระ ก อ บ 
หลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสําหรับ หน่วยงานหรืองค์กรใดๆ 
จะต้องคํานึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หน่วยงานองค์กร สามารถปฏิบัติ 
เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการ ขององค์การบริหารส่วน
ต ำบลท่ำตูมองค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตูมจึงจัดทํา โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น  

2. วัตถุประสงค์  
1.  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม  

    2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  

3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ 
นําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้  

4. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กรได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ  

 
3. เป้าหมาย  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  

 4.    พ้ืนที่ดําเนินการ   องค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตูม 



๑๘ 
 

 

5.  วิธีดําเนินการ  
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
2. มอบงานให้กับผูร้ับผดิชอบโครงการ และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
3. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร  
4. จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม  
5. สรปุผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  

 6.  ระยะเวลาการดําเนินงาน  
        4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

7.  งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ  (ไม่ใช้งบประมำณ)  บาท   

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักงำนปลัดองค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตมู 

9.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1.  ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และจริยธรรม 
2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําไป  

ประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้  
4. ผู้บริหารท้องถ่ิน บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กรได้อย่างมี ประสิทธิภาพ  

     

1.1.1. (2) ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  

1.  หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
           การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกท่ีมากับกระแส 
โลกาภิวัตน์ มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนา 
คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ 
ประชาชน ใช้อํานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ 
ชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 
มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว 
องค์การบริหารส่วนต ำบลผึ้งรวงจึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนัก ถึงการสร้างจิตสํานึก 
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสํานึกที่ดีในการ ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตน  
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน  จึงได้ทําโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบั ติงาน  
และประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
  

2.  วัตถุประสงค์  
1.  เพื่อปลูกจิตสํานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตูมมีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของ 

พระพุทธศาสนา และน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติ 
ราชการ  

2. เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร่วมใน การเสริมสร้าง 
สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีสร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้าง 
จิตสํานึกในการทําความดี รู้จักการให้ การเสียสละและ การบําเพ็ญ  สาธารณะประโยชน์  ร่วมกัน 

3. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ำตูมในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาล  

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตูม 



๑๙ 
 

 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตูม 

6. วิธีดําเนินการ   จัดให้มีการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3  แนวทางคือ  
1.การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตูม

บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  
2.จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและเห็นคุณค่าของ 

การเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือทําบุญถวายทาน แก่พระภิกษุสงฆ์ท่ีชราภาพ 
หรืออาพาธ เป็นต้น  

3. การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ  

7. ระยะเวลาในการดําเนินการ  
             4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)  

8. งบประมาณในการดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
  สํานักปลดัองค์การบรหิารส่วนต ำบลท่ำตูม 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนําหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน  
10.2 พนักงาน เจ้าหน้าท่ี ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจติสาธารณะ เกิดความสํานึกร่วมในการสรา้งสังคม 

แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว และประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  
10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล    

 

1.1.1 (3)  ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง  

1. หลักการและเหตุผล  
           การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งใน 
แต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ทําอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมาเพื่อพิจารณาปรับปรุงการทํางานใน 
แต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การ 
ประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานด้วยความสําเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และ 
หัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคน 
อยู่ท่ีผลของงาน หรืออาจจะมีผู้ร่วมงานอ่ืน มาอ่านแล้วมีกรณีศึกษา จากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ทําให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิด 
การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร องค์การบริหารส่วนต ำบลผึ้งรวงเห็นความสําคัญของการบันทึกประจําวันดังกล่าว 
จึงได้จัดทําสมุดความดีพนักงานจ้าง โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจําวันเพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุม 
ดูแล การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมายและเกิดประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัย 
ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกท่ีดี ในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  
2. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และพนักงาน  
2. เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามงานท่ีพนักงานจ้างได้ปฏิบัติ  
3. เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานท่ีได้รับมอบหมาย  

3. เป้าหมาย   พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตูม 

4. ระยะเวลา  
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)  
  



๒๐ 
 

 

5. วิธีดําเนินการ  
1. กําหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน  โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําทุกวันและส่งให้ 

หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์  
2. รวบรวมเป็นข้อมูลสําหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําปี  

6. งบประมาณ   ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินโครงการ  

7. สถานที่ดําเนินการ  
      องค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตูม 

8. ผู้รับผิดชอบ  
      องค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตูม 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย  
2. มีการติดตามผลงานทําให้สามารถทราบผลการทํางานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้  
3. พนักงานจ้างทํางานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าท่ีได้รับมอบหมายตามกําหนด  
 
 

1.1.1 (4)  ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสร  มคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต  

1. หลักการและเหตุผล  
              บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่คว ามสําเร็จ       
ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความสําเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ 
บุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน มีประสบการณ์ มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี 
เมื่อได้รับบทบาทให้กระทําหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง  และเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกัน 
ข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จําเป็นในการทํางาน ย่อมทําให้ 
องค์กรนั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ 
การทํางานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ เป็นตัวช้ีนํา ทางในการปฏิบัติงาน ตามตําแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดมั่นในหลัก 
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทํางานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความ เมตตา 
กรุณา เอื้อ เฟื้ อ เผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพื่ อนร่วมงานและผู้ มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ ของ 
ประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมนําพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการ 
ป้องกันการทุจริต และสามารถ ตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตูมจึงได้จัดโครงการ 
ส่งเสริมคุณธรรม  และจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อเป็น การส่งเสริมและสนับสนุน  ให้บุคลากรภายใน   
ประกอบด้วยคณ ะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้ าราชการและพนักงานจ้ าง ตลอดทั้ ง ประชาชนทั่ วไปให้มี ความรู้ 
ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกล จากการทุจริต  
และการดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและ ข้อบังคับ 
มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทํางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชา 
และต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป  

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  

              2.  เพื่อให้บุคลากรสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตได้ 
อย่างถูกต้อง  
              3. เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทํางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มา 
ขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น  
               4. เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ให้แก่ 
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล  



๒๑ 
 

 

 

3. กลุ่มเป้าหมาย   คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จํานวน  40 คน  

4.   พ้ืนที่ดําเนินการ    องค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตูม  

5.   ระยะเวลาดําเนินการ   จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ทําวัตรเช้า) ทุกวันพระ จํานวน 12 ครั้ง ระหว่างเดือนกรกฎำคม – 
ส งหำคม พ.ศ. 2562   

4. กิจกรรมและวิธีการดําเนินการ  
1. ติดต่อประสานและขอความร่วมมอืไปยังวัด (สถานท่ีปฏิบตัิธรรม/วปิัสสนากรรมฐาน)  
2. ช้ีแจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ  
3. จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ  
4. เสนอรายละเอียดโครงการ กาํหนดการและหลักสตูร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแกไ้ขให้ถูกต้องและเกดิความ 

เหมาะสม  
5. ประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนท่ัวไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ  
6. วัดและประเมินผลโครงการฯ  

  
5. งบประมาณ   ไม่ใช้งบประมาณ  

6. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
   กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรมองค์การบรหิารส่วนต ำบลท่ำตมู 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  
2. บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการดาํเนินชีวิตได้ 

อย่างแท้จริง  
3. ปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตยส์ุจรติ และเจตคติต่อองค์กรตอ่การ 

ทํางาน ต่อเพื่อนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบญัชาท่ีดี  

 
 
 

   1.1.1 (5) ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน 
      องค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตูม 

1. หลักการและเหตุผล  
   ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279  บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม 
เพื่อกําหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท 
โดยให้มีกลไกและ ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วน
ต ำบลท่ำตูม  ลงวันที่ 3 เดือนตุลำคม 2559 ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานร่วมกัน เป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาด ไม่ได้คือคุณธรรม 
จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น 
แล ะต่ อ สั งค ม  ซึ่ งถ้ า  บุ ค ล าก รทุ ก ค น ที่ ทํ า งาน ร่ วม กั น มี คุ ณ ธรรม แล ะจ ริ ย ธร รม ป ระจํ า ใจ ขอ งต น เอ งแล้ ว 
การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบ  ได้และผู้มารับบริการ 
อย่างประชาชนก็จะได้รับความเช่ือมั่นและ ไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ เพื่อเป็น การเตรียมความพร้อม 
ทั้งในด้านคนได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการ  ฝ่ายประจํา 
รวม ถึ งพ นั ก งาน จ้ า ง  จึ ง ได้ มี ก ารจั ด ทํ า โค ร งก ารอบ รม คุ ณ ธรรม  แล ะจริ ย ธร รม  แ ก่ ผู้ บ ริ ห าร  ส ม า ชิ ก สภ า 
และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่ำตูม ดังกล่าวนี้ข้ึน  
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2. วัตถุประสงค์  
1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจติสํานกึการต่อต้านการทุจรติ  
2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ใหเ้กิดประโยชน์สุขแก่ 

ประชาชน  
3 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัตติามประมวลจรยิธรรม  
4 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระทําการขดักันแห่งผลประโยชน์หรือมผีลประโยชน์ทับซ้อน  

3. เป้าหมาย   ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารสว่นต ำบลท่ำตมู  จํานวน  40 คน  

4. พ้ืนที่ดําเนินการ  

  องค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตมู 

5. วิธีการดําเนินการ  
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตูมโดยเชิญ 

วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการ ทุจริต 
ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมีการศึกษาดูงาน  หรือทํากิจกรรม นอกสถานที่ 
ในบางโอกาส  

6. ระยะเวลาการดําเนินการ  
4. ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)  

7. งบประมาณในการดําเนินการ   (ไม่ใช้งบประมำณ)  บาท  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตมู 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ตัวช้ีวัด  

 ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่ำตูมประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของพนักงานโดยใช้ 
แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกาประเมินมาตรฐำนกว่าร้อยละ 70  
  ผลลัพธ์  
  ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตูมเกิดจิตสํานึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริต และ 
ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม  
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1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม   
1.1.2 (1) ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมขององค์กำร 

บริหำรส่วนต ำบลท่ำตูม”  
1. หลักกำรและเหตุผล              
  ตำมที่องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม ได้ประกำศใช้ประมวลจร ยธรรมขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม พ.ศ. 
2558 โดยก ำหนดกลไกและระบบในกำร บังคับใช้อย่ำงมีประส ทธ ภำพทั้งนี้ กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏ บัต ตำมมำตรฐำนทำงจร ยธรรม
ดังกล่ำว ให้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำผ ดทำง ว นัยซึ่งมีกำรก ำหนดขั้นตอนกำรลงโทษตำมควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระท ำ ประกอบกับได้มี
ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจร ยธรรมของพนักงำนส่วนต ำบล 
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง  ลงวันท่ี 3 เดือน พฤศจ กำยน 2558 ก ำหนดให้พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำน
จ้ำงของอบต. มีหน้ำที่ด ำเน นกำรให้ เป็นไปตำมกฎหมำยเพื่อรักษำประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชำต  อ ำนวยควำมสะดวกและ
ให้บร กำรแก่ประชำชนตำมหลักธรรมำภ บำล โดยจะต้องยึดมั่นในค่ำน ยมหลักของมำตรฐำนจร ยธรรม 9 ประกำร ได้แก่ ยึดมั่นใน
คุณธรรมและจร ยธรรม,  มีจ ตส ำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจร ต และรับผ ดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชำต เหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน 
และไม่มีประโยชน์ ทับซ้อน,ยืนหยัดท ำในส ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมำย , ให้บร กำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็วมี
อัธยำศัย และไม่เลือก ปฏ บัต , ให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บ ดเบือนข้อเท็จจร ง,มุ่งผลสัมฤทธ ์ของ
งำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชำธ ปไตยอันมีพระมหำกษัตร ย์ทรงเป็นประมุข และ
ยึดมั่นในหลัก จรรยำว ชำชีพขององค์กร นอกจำกนี้ ส ำนักงำน ก .พ. ได้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเน นกำรตำมประมวลจร ยธรรม
ข้ำรำชกำร พลเรือนกรณีกำรเรี่ยไร และกรณีกำรให้หรือรับของขวัญหรือประ โยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก ำหนดให้
ข้ำรำชกำรต้อง ละเว้นจำกกำรแสวงหำประโยชน์ที่ม ชอบ โดยอำศัยต ำแหน่งหน้ำที่และไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันระหว่ำง
ประโยชน์    ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตำมนัยหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร 1013.7 /ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวำคม 2557 
ซึ่งอบต. ควรน ำแนวทำงกำรด ำเน นกำรดังกล่ำวมำปรับใช้เป็นแนวทำงในกำรถือปฏ บัต โดยอนุโลม     
  ดังนั้น เพื่อให้เก ดควำมโปร่งใสในกำรปฏ บัต งำนและเป็นที่เชื่อถือไว้วำงใจของประชำชน องค์กำรบร หำรส่วนต ำบล 
ได้จัดท ำ มำตรกำร “ส่งเสร มกำรปฏ บัต งำนตำมประมวลจร ยธรรมขององค์กำรบร หำรสว่นต ำบลท่ำตูม” ขึ้น เพื่อให้บุคลำกรทั้งฝ่ำย
กำรเมืองและฝ่ำยประจ ำ ทุกระดับน ำไปใช้ในกำรปฏ บัต หน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจร ต มีคุณธรรม จร ยธรรม ไม่กระท ำกำรอันเป็น
กำรขัดกันแห่ง ผลประโยชน์หรือกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

2. วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อเป็นเครื่องมือก ำกับควำมประพฤต ของข้ำรำชกำรที่สร้ำงควำมโปร่งใส มีมำตรฐำนในกำรปฏ บัต งำนที่ชัดเจน 

และเป็นสำกล  
2. เพื่อยึดถือเป็นหลักกำรและแนวทำงกำรปฏ บัต งำนอย่ำงสม่ ำเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและเป็น 

เครื่องมือกำรตรวจสอบกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ ขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลเพื่อให้กำรด ำเน นงำนเป็นไปตำมหลักคุณธรรม 
จร ยธรรม  มีประส ทธ ภำพและประส ทธ ผล  

3. เพื่อท ำให้เก ดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ ่มควำมน่ำเช่ือถือ เก ดควำมมั่นใจแก่ผู้รับบร กำรและประชำชน 
ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  

4. เพื่อให้เก ดพันธะผูกพันระหว่ำงองค์กรและข้ำรำชกำรในทุกระดับ โดยให้ฝ่ำยบร หำรใช้อ ำนำจในขอบเขต สร้ำง 
ระบบควำมรับผ ดชอบของข้ำรำชกำรต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชำต่อประชำชนและต่อสังคมตำมล ำดับ  

5. เพื่อป้องกันกำรแสวงหำประโยชน์โดยม ชอบและควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ท่ีอำจเก ดขึ้น รวมทั้งเสร มสร้ำง ควำม
โปร่งใสในกำรปฏ บัต งำน  

3.  เป้ำหมำย/ผลผลิต   คณะผู้บร หำร สมำช กสภำ พนักงำน ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป  

4.  พ้ืนที่ด ำเนินกำร  
  องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม  
5.  วิธีด ำเนินกำร  

1. เผยแพร่ประมวลจร ยธรรมขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู เพื่อใช้เป็นค่ำน ยมส ำหรับองค์กรข้ำรำชกำรทุกคน
พึงยึดถือเป็น แนวทำงปฏ บัต ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่ำงทั่วถึงและมีประส ทธ ภำพ  

2. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจร ยธรรมขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลเปิดเผยเป็นกำรทั่วไปแก่
สำธำรณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมต ดตำมตรวจสอบตำมประกำศคณะกรรมกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรเรื่องก ำหนดให้ข้อมูล
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ข่ำวสำรตำม เกณฑ์มำตรฐำนควำมโปร่งใสและตัวช้ีวัดควำมโปร่งใสของหน่วยงำนของรัฐเป็นข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องจัดไว้ให้ประชำชน
ตรวจดูได้ ตำม มำตรำ 9 วรรคหนึ่ง (8)  

6.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

7. งบประมำณด ำเนินกำร  ไม่ใช้งบประมำณ  

8. ผู้รับผิดชอบ  ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  คณะผู้บร หำร สมำช กสภำ พนักงำน ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนปฏ บตั งำนตำมประมวลจร ยธรรมของอบต.  

 

1.1.2 (2) ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสร  มสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต”  

1. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) มุ่งสู่การเป็น 
ประเทศที่ มีมาตรฐานทางคุณ ธรรมจริยธรรม เป็นสั งคมมิติ ใหม่ที่ ประชาชน  ไม่ เพิก เฉยต่อการทุจริต  ทุกรูปแบบ 
โดยได้ รับความร่วมมือจากฝ่ ายการเมื อง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ์ รักษาผลประโยชน์ 
ของชาติและประชาชนเพื่อให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี  และเกียรติภูมิ  ในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
โดยกําหนดวิสัยทัศน์“ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทย ได้รับการประเมิน 
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption PerceptionsIndex:CPI)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ50   ในปีพ .ศ.2564  ดังนั้ น 
เพื่อให้การบริหารงาน ในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อ แผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมจึงได้กําหนด 
แนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ  
 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่าย 

ประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป  
2. เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิก 

สภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป  
  

3. เป้าหมาย/ผลผลิต   ข้อมูล/องค์กรความรูด้้านการต่อตา้นการทุจริตที่นํามาเผยแพรม่ากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป  

4. พ้ืนที่ดําเนินการ  
   องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู  

5. วิธีดําเนินการ  
1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสํานึกด้านการต่อต้านการทุจริต อาทิ 

กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสํานึก  
2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ   
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

7. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส ำนักงำนปลัด  องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  จํานวนข้อมูล/องค์กรความรูด้้านการต่อต้านการทุจรติที่นํามาเผยแพร่  



๒๕ 
 

 

  1.1.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

1.1.3 (1) ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตําบล 
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตูม 
1. หลักการและเหตุผล  
   ด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือ 
การปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่ง การกระทําดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ท้ังเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเร่ืองเป็น 
การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นส่ิงผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่าน้ีเป็นการกระทําความผิดทางจริยธรรมของ 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ี โดยคํานึงถึง 
ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง  “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ 
และมีการใช้อิทธิพลตาม อํานาจหน้าท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสีย ต่อผลประโยชน์ส่วนรวม 
ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน  หรือทรัพย์สินเท่าน้ัน     แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่รูปตัวเงิน 
หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆ ท้ังในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จํากัด 
หรือการท่ีบุคคลผู้มีอํานาจท่ีตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้อง หรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ                                     
ท้ังน้ีหมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
โดยกําหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เร่ืองการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ี 
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตูมจึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตูมเพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน 
ผ่านการประชุม ผู้บริหาร กับพนักงานส่วนต ำบลท่ำตูมเพ่ือให้พนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเคร่ือง 
กํากับความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
2. เพื่อเสรมิสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจรติโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน 

ต ำบลท่ำตมู 
3. เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ำตูมมีจิตสํานึก ค่านิยม และวัฒนธรรม 

เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน 
มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  

3. เป้าหมาย   พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจา้งองค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตมู 

4. พ้ืนที่ดําเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนท่ำตมู 

5. วิธีการดําเนินการ  จัดประชุมประจําเดือน และให้ความรูเ้รื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  

6. ระยะเวลาการดําเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)  

7. งบประมาณในการดําเนินโครงการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตมู 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ตัวช้ีวัด  
  พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจา้งมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน    
        ผลลัพธ์  
  พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่ง 
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  



๒๖ 
 

 

  1.1.3 (2) ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  
1. หลักการและเหตุผล  
   รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเร่ืองการส่งเสริมการบริหารราชการ 
แผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและ 
ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ื อสร้างความเช่ือม่ัน 
วางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรมรวมท้ังปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายท่ีครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและ 
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ 
ท่ี เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต โดยเฉพาะเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ ร่วมกับสํานักงาน คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทํา ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
และพัฒนาเคร่ืองมือการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้ 
ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ ดํ า เนิ น ก า ร เ รื่ อ ง เ กี่ ย ว กั บ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ทั บ ซ้ อ น  ผ่ า น กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง ๆ  อั น ร ว ม 
ถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน  ด้วย  
เพื่ อ ตอบ สน องน โยบ ายรั ฐบ าลและยุ ท ธศ าสตร์ ช าติ ว่ าด้ วยก ารป้ อ งกั น และป ราบ ป ราม การทุ จ ริ ต ข้ างต้ น 
และเพื่อนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้เป็นกลไก  
สําคัญที่จะ ป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์กำรบร หำร
ส่วนต ำบลท่ำตูมจึงได้ตระหนัก และเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคู่มื อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น 
เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง 
เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็น พื้นฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์  สร้างสังคมไทย 
ให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน สังคมไทยให้เทียบเท่า ระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค์  
1.1 เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กำรบร หำรสว่นต ำบลท่ำตมู

ให้บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานนําไปเป็นองค์ความรู้ใน การทํางานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
1.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริต         

คอร์รัปชัน  
  

3. เป้าหมาย/ผลผลิต  บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม  

4. พ้ืนที่ดําเนินการ   องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู  
 

5. วิธีดําเนินการ  
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมลู  
2. จัดทํา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. ตรวจสอบความถูกต้อง  
4. จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
5. แจกจ่ายให้บุคลากร  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

7. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   ส ำนักปลดัองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม  

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพือ่ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  



๒๗ 
 

 

 
1.1.3 (3) ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปลกูฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเก่ียวกับ Conflict of Interest”  

1.  หลักการและเหตผุล           
    ด้วยพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข 
เพิ่มเตมิ มาตรา 100, 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบอุปถัมภ ์
ในสังคมไทยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมจีิตสํานึกแยกแยะประโยชนส์่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจาก กันได้ หาก เจ้าหนา้ที ่
ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ“ConflictofInterest”ได้รับการกล่าวถึง 
อย่างกว้างขวางในรอบหลายปีที่ผา่นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ  ซ่ึงได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ของประเทศรวมท้ังได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวมจาก สถานการณ์ข้างต้นจําเป็นท่ีหน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้าง 
องค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะเข้าใจสาเหตุและปัจจัยที่นําสู่การคอร์รัปชัน เพื่อจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัตหิน้าท่ี 
ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ ท่ีนําไปสู่การทุจริต คอรร์ัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมท้ังให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งกันระหว่าง 
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซ่ึงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีเก่ียวข้องกับหลายมิติ 
ท้ังมิติด้านสังคม การเมืองและ การบริหารท่ีสําคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารท่ีด้อยพัฒนา  ดังน้ัน องค์กำรบร หำร 
ส่วนต ำบลท่ำตูม  จึงได้จัดทํามาตรการ “ ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเก่ียวกับ  Conflict of Interest ” ข้ึนเพ่ือสร้างจิตสํานึก 
และเสรมิสร้าง จริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ ส่วนรวมในการปฏิบัติ 
ราชการ เป็นสาํคัญ หากขา้ราชการและพนักงานเจา้หน้าท่ีของรัฐขาดจิตสาํนึกในหน้าท่ีที่จะปกป้อง ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ของประเทศชาติ มีการใช้อํานาจทางราชการโดยมิชอบในการดําเนนิกิจกรรมเพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม พรรค พวกพ้อง 
เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติ และประชาชน  
1. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อเสรมิสร้างองค์ความรู้เกีย่วกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม  
2. เพื่อสร้างจิตสํานึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพื่อส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและ   

ผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นสําคัญ อันจะนํามาซึ่งการป้องกัน ผลประโยชน์ ทับซ้อน   ในองค์กร      

2. เป้าหมาย/ผลผลิต   รายงานการประชุมหรือสัมมนาบคุลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มคีวามเข้าใจเกี่ยวกับ  
                            Conflict of Interest  

3. พ้ืนที่ดําเนินการ  
  องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู  

4. วิธีดําเนินการ  
1. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้  
2. ออกแบบกิจกรรม  
3. จัดเตรียมเอกสาร  
4. ดําเนินการจัดประชุม  
5. สรุปรายงานการประชุม  

5. ระยะเวลาดําเนินการ  
           ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

6. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  

7. ผู้รับผิดชอบ  
  ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู  

8. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ให้มคีวามเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest  
 

 



๒๘ 
 

 

1.2   การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  

   1.2.1  1) ชื่อโครงการ : ปลูกป่ำ ในพื้นที่ต ำบลท่ำตูม – บ้ำนธำตุ ประจําปี 2561 

1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา    
เน่ืองด้วยปัจจุบันโลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศClimateChange)ท่ีทําให้อุณหภูมิโลก 

สูงข้ึนหรือท่ีเรียกว่าสภาวะโลกร้อนซ่ึงส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง 
มีไฟไหม้ป่าฝนตกไม่ตรงฤดูกาลอากาศหนาวและหิมะตกในประเทศท่ีไม่เคยมีหิมะตกเป็นต้น   ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการตัดไม้ทําลายป่า 
ของมนุษย์  ดังน้ัน  ประเทศต่างๆ  ท่ัวโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีสําคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนท่ี สีเขียวจึงเป็นหนทางหน่ึงในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเน่ืองจากต้นไม้เป็นแหล่ง 
ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกท้ังเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนท่ีให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิ 
ของพ้ืนผิวในพ้ืนท่ีน้ัน ๆ  ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตูม  จึงได้จัดทําโครงการ  
“ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนท่ีต ำบลท่ำตมู  - บ้ำนธำตุ ประจําปี 2561” เพ่ือให้ประชาชนได้ มีส่วนร่วมในการแก้ไข 
ปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified  City) และร่วมถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว  ดังน้ัน  ส ำนักปลัด  
องค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตูมจึงได้จัดทําโครงการน้ีข้ึนมาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีกสิกรรมของประชาชนและพ้ืนท่ีว่างเปล่าในเขตองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลท่ำตมูเพื่อให้เกิดความรม่รื่น แก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  

  
2. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณคา่ของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสาธารณะร่วมกัน   
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในตําบล     

ท่ำตูม – บ้ำนธำตุ 
3. เพื่อให้ประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดลุเพิ่มมลูค่าทรัพยากรที ่

มีและลดภาวะโลกร้อน  
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) สร้างความรม่รื่นและคลายร้อนแก่ ประชาชน  

3. เป้าหมาย/ผลผลิต  ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จาํนวน 200 ตน้  

4. พ้ืนที่ดําเนินการ  
  พื้นทีส่าธารณะในเขตองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม  อําเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุร ี
 5. วิธีดําเนินงาน  

1. ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนในท้องถิ่น 
เข้าร่วมกิจกรรม  

2. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในพื้นที่ ให้จัดเตรยีมสถานท่ีเพื่อปลูกต้นไม้  
3. จัดซื้อ/จัดหำกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพื่อใช้ในโครงการ  
4. ดําเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุม่พลังมวลชน และประชาชนใน 

ท้องถิ่น  เนื่องในวันส ำคัญต่ำง ๆ เช่น วันต้นไม้แห่งชำต   วันส ่งแวดลอ้มโลก  ฯลฯ 
5. ดูแลรักษาและตดิตามผลโดยส ำนักงำนปลัด องค์การบรหิารส่วนต ำบลท่ำตมู 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)  

7. งบประมาณดําเนินการ  20,000 บาท  
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   ส ำนักงำนปลัด องค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตมู 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. ทําให้ผู้เข้าร่วมกจิกรรมมีความเข้าใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2. ทําให้เพิ่มพื้นท่ีป่าไม้และสิ่งแวดลอ้มท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน  
3. ทําให้ประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
4. ทําให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้างความรม่รื่นในชุมชน  



๒๙ 
 

 

1.2.2 2) ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แหล่งท่องเท่ียว   
                                  พัฒนา และ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน  
1 หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา               

ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจํานวนมากแต่การลักลอบตัดไม้ทําลายป่าไม้ท่ีผิดกฎหมายได้  
เพิ่มมากข้ึนอย่างรวดเร็วทําให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจํานวนลดน้อยลงซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศต่างๆตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้ม ี
การริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  ซึ่งจะสามารถช่วยให้ธรรมชาติ   ของประเทศไทยกลับมามคีวามสมดุลเพ่ิมมากข้ึน 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศโดยท้ังสองพระองค์ 
ท่านได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานัปการท่ีจะเพ่ิมปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากข้ึนอย่างม่ันคงและย่ังยืน ซ่ึงพระองค์ท่าน ได้เสนอ 
วิธีที่เรียบง่ายและประหยัดในการดําเนินงาน  คือ  แนวคดิเรื่อง  “ปลูกป่า 3 อย่าง  เพื่อประโยชน์ 4 อย่าง”  ปลูกป่า 3 อย่าง 
ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู”่ หมายถึง ไม้เศรษฐกิจปลูกไว้ทําที่อยู่อาศัยและจําหน่าย “พอกิน” 
หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพื่อการกนิและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไมไ้ว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ 
เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง องค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตูมในฐานะเป็นองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสดุ ไดต้ระหนัก ถึงหน้าท่ีและความรับผดิชอบ ในการร่วมกันอนุรักษ์  ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงได้จัดทําโครงการ สง่เสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในชุมชนและในเขตองค์การบรหิารส่วนต ำบลท่ำตมูเพื่อส่งเสรมิให้ ประชาชนในชุมชน ได้ร่วมกันอนุรกัษ์ ดูแลรักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง  
 

2. วัตถุประสงค์  
   เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
เพิ่มมากข้ึน  

3. เป้าหมาย/ผลผลิต  
1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตูม จํานวน 2 ต ำบล            

9 หมู่บ้าน โดย ปลูกพันธุ์ไม้ประเภทต่างๆ ท้ังไม้ยืนต้น ไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น  
2 ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่งน้ํา คูคลอง ท่ีเสื่อมโทรมในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตูม

จํานวน 2 ต ำบล 9 หมู่บ้าน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่ำตูมโดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนต่างๆ   

3 ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลท่ำตูม สมาชิกสภา องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลท่ำตูม  พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตูม ผู้นําชุมชนกลุ่มต่างๆ ทั้ง 2 ต ำบล 9 หมู่บ้าน  ได้แก่ ผู้น ำ
ชุมชน   ประธาน กลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น  

4. พ้ืนที่ดําเนินการ  
    ในท่ีสาธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตูมและแหล่งน้ ำ คู คลอง แม่น้ ำและเขำ
พระบำทพุทธบำทน้อยในเขตองค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตูม 

5. วิธีการดําเนินงาน  
1. จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ  
2. จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจําหมู่บ้ำน  
3. จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมประจําชุมชน  
4. จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแม่น้ ำคูคลอง ทําความสะอาดถนน 

และพื้นที่สาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตูม 
5.จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น 

น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานท่ีออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป  
  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)  



๓๐ 
 

 

  
7. งบประมาณดําเนินการ  30,000  บาท  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   ส ำนักงำนปลัด องค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตมู 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมในชุมชนมีมากข้ึน  

 

1.2.2  3) ชื่อโครงการ : โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกพืชผักโดยธรรมชำติ  

1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา    
          ปัจจุบันปัญหาเร่ืองสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีข้ึนซ่ึงเห็นได้จากสถิติของผู้ป่วยท่ีมารับบริการรักษาพยาบาล 

ทีโ่รงพยาบาลมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆและอัตราการป่วยจากโรคทีไ่มต่ิดต่อเพิ่มสูงขึ้น โรงพยาบาลก็ต้องเพิ่มขนาดของโรงพยาบาล 
เพ่ือให้รองรับผู้ท่ีมารับบริการซ่ึงเป็นภาระท่ีรัฐบาลจะต้องเสียงบประมาณในการ ดําเนินการเป็นอันมากและเป็นการแก้ปัญหาท่ีปลายเหตุ 
เนื่องจากต้นเหตุของปัญหาสุขภาพท่ีสําคัญมสีาเหตุมาจากการบริโภค อาหารที่ไม่ถสูุขลักษณะอาหารที่มีการปลอมปนสารเคม ี
หรือผักผลไม้ที่ไม่ปลอดสารพิษเพราะเกษตรกรผู้ผลิตใช้สารกําจดัศตัรู พืชอย่างไม่ถูกวิธีเพื่อเหตผุลทางการค้าและพาณิชย์ 
ทําให้สารเคมีท่ีเป็นโทษเหล่าน้ัน ตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างยากท่ีจะหลีกเล่ียง แนวทางในการป้องกันปัญหาทีjเป็นการแก้ท่ีต้นเหตุแบบย่ังยืน 
คือการให้สุขศึกษาแก่ประชาชนและการส่งเสริมการปลูกผักเพ่ือ บริโภคในครัวเรือนการปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรีย์ก็เป็นหนทาง 
หนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่ดีมี ประโยชน์แต่กระนั้นสําหรับประชาชนท่ีไมเ่คยปลูกผักเลยก็เป็นปญัหาใหญ่ในการ 
ที่จะเริ่มต้นที่จะเรียนรู้การปลูกผักด้วยตนเองเพื่อเป็นกำรรักษำสุขภำพของตนเอง และเป็นกำรดูแลส ่งแวดล้อมอันเก ดจำกสำรเคมี
ที่ใช้ในกำรเพำะปลูก จึงส่งเสร มให้ประชำชน  ลด ละ เล ก กำรใช้สำรเคมี ในกำรเพำะปลูกจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง และปรับเปลี่ยนแนวค ดของ
เกษตรกรและประชำชนท่ัวไปให้มีควำมรับผ ดชอบต่อสังคมมำกกว่ำผลประโยชน์ 

2. เพื่ออนุรักษ์พืชผักถ่ิน พันธุ์พ้ืนเมือง และขยายพันธ์ุพืชที่เป็นสารอาหารให้คงอยู่ไว้  
3. เพือ่พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต 
4. เพื่อให้เหมาะแก่การเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจากการใช้สารเคมี สงเคราะห์ใดๆ   
5. ลดรายจ่ายในครัวเรือนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้แนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง  

3. เป้าหมาย/ผลผลิต  
เกษตรกร ต ำบลท่ำตูม – บ้ำนธำต ุและประชาชนท่ัวไปที่สนใจ  

 
4. พ้ืนที่ดําเนินการ       พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตมู 
 

5. วิธีดําเนินการ  
1. ขัน้เตรียมการ  

- มีการวางแผนการให้ความรู้ แบ่งกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานท่ีเป็นผู้ประสาน  
- รวบรวมบล็อกของสมาชิกที่ปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทานเองเพื่อสร้างแรงจูงใจ  
- บางกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานท่ีเป็นผู้ประสานงาน  

2. ขั้นปฏิบัติ  
- รวบรวมบล็อกของสมาชิก หรือลิงค์ภายนอกที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและดูแลผักอินทรีย์ เพื่อให้ 
สมาชิกที่ร่วมโครงการได้ศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติ  
- แจกจ่ายและแลกเปลี่ยนพันธุ์ผัก  
- กระตุ้นการนําเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดวิทยาการซึ่งกันและกัน  
- จัดให้มีการนําเสนอผลผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม  
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3. ขั้นประเมินผล  
- การนําเสนอผลงานท่ีกําลังเพาะปลูก และ ผลผลิตที่สําเร็จแล้ว  
- มีการสํารวจความก้าวหน้าของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรีย์เพื่อการบริโภค (จํานวน 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ)  
- ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีขึ้น  
- ขั้นปรับปรุงและพัฒนา  
- มีการสรุปปัญหาที่ได้ จากการดําเนินการที่ผ่านมา โดยดูตัวช้ีวัดจากการประเมินผล และหาแนวทางแก้ไข 
ร่วมกัน  
- ส่งเสริมให้เกิดธนาคารพันธ์ุพืชสวนครัวสําหรับให้บริการสมาชิก  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
     3   ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564)  

7. งบประมาณดําเนินการ  (ไม่ใช้งบประมำณ)  บาท  

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  กองสวัสด กำรและสังคมองค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตูม 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. ผู้เข้ำร่วมโครงการมีความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์  
2. ผู้เข้ำร่วมสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัตไิด้จริง  
3. เพิ่มผลผลติของเกษตรกร มีคณุภาพดี และปลอดสารพิษ  

   4. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการปลูกผักบรโิภคเอง  
   5. ได้เกดิการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเกิดการแบ่งปัน  

 

1.2.2   4) ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา              
โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการตามแนวพระราชดําริ  

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งไดพ้ระราชทานแนวทางการ 
ดําเนินงานให้หน่วยงานต่างๆนําไปวางแผนปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยากด้อยโอกาส 
และยากจนตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศโดยเน้นใหผ้ลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพาตนเอง 
ได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้สําหรับ ความกินดีอยู่ดีในอนาคต”ด้วยดังน้ันโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
จึงเป็นโครงการทีมุ่่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทท่ีอยู่ห่างไกล ทุรกันดารและ 
ยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะ หน้า เป็นข้ันตอนตามลําดับความจําเป็น ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง 
ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมยัใหม่ที่เหมาะสมนอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรยีนรู้เพื่อให้ชุมชนสามารถ 
วิเคราะหป์ัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถ วางแผนการผลิตทีส่อดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความพร้อมของ 
เกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร กองทุนสวัสดิการชุมชนต ำบลท่ำตูมจึงจัดทําโครงการอบรมให้ความรู้ 
การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมแีนวทางตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มรีายได้น้อย ด้อย โอกาสทางสังคม และประชาชนท่ัวไปที่สนใจ  
2.วัตถุประสงค์  
      1. ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในต ำบลท่ำตมู – บ้ำนธำต ุ

2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการหำอำชีพเสร มเพ ่มรำยได้ให้กับคนยากจนในต ำบลท่ำตูม – บ้ำนธำต ุ
3. สามารถนําความรูไ้ปสร้างรายได้ให้กับตนเอง  
4. สามารถนําส นค้ำไปแปรรปูเปน็สินค้าต่างๆ  
5. สรา้งแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  
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3.เป้าหมาย/ผลผลิต   ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในต ำบลท่ำตูม – บ้ำนธำต ุ

4.พ้ืนที่ดําเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตมู 

5.วิธีดําเนินการ  
1. ประชาสมัพันธ์โครงการในกลุ่มเปา้หมายรบัทราบ  
2. จัดอบรมให้ความรู้เกีย่วกับการกำรท ำเกษตรสวนผสมให้กับผู้ร่วมโครงการ  
3. ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง  

6.ระยะเวลาดําเนินการ  
  เดือนตุลำคม พ.ศ. 2561– กันยายน พ.ศ. 2562 
 

7.งบประมาณดําเนินการ  20,000  บาท  

8.ผู้รับผิดชอบ  
  กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตมู 

9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกำรท ำเกษตรสวนผสม  
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปผล ตภณัฑ์ เพ ่มมลูค่ำส นค้ำ  
3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได้  
4. มีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่าย เกดิความพอเพียง  
5. เกิดการเรยีนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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 1.3) การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน  

1.3.1  1) ชื่อโครงการ : โครงกำรเข้ำค่ำยคุณธรรม 
1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

    เนื่องจำกสภำพปญัหำสังคมปัจจุบนัล้วนแต่เก ดปัญหำในกำรด ำเน นชีว ตมำกมำยแล้วไมส่ำมำรถแก้ไขปัญหำหรือไม่
สำมำรถปรับตัวใหเ้ข้ำกับสภำพของปัญหำได้ จึงท ำให้สภำพจ ตใจมีควำมเสื่อมลง มีควำมเครียดมำกขึ้น และอำจก่อให้เก ด
ผลกระทบต่อสุขภำพกำยสุขภำพจ ตใจตำมมำ  สมำธ   คือ  ควำมสงบ สบำย  และควำมรูส้ึกเป็นสขุอย่ำงย ่งที่มนุษย์สำมำรถสร้ำง
ขึ้นได้ด้วยตนเอง  เป็นส ่งที่พระพทุธศำสนำก ำหนดเอำไว้  เป็นข้อควรปฏ บัต เพื่อกำรด ำรงชีว ตอย่ำงเป็นสุขไม่ประมำท  เตม็ไปด้วย
สต สมัปชัญญะ  และปัญญำ  อันเป็นเรื่องไมเ่หลือว สัย  ทุกคนสำมำรถปฏ บัต ได้ง่ำย ๆ  กำรส่งเสร มคณุธรรมจร ยธรรมให้ประชำชน
ทุกกลุ่มในต ำบลท่ำตูม และต ำบลบ้ำนธำตไุด้น ำหลักธรรมของศำสนำไปปรับใช้ในว ถีชีว ต ด้วยกำรเสร มสร้ำงพื้นฐำนจ ตใจของ
ประชำชนชุมชนให้มีส ำนึกมีคณุธรรมที่เหมำะสมในกำรด ำเน นชีว ต ด้วยควำมอดทน ควำมเพียร  มีสต ปัญญำ และมีควำมรอบคอบ  
เพื่อให้สมดลุและพร้อมรับกับควำมเปลีย่นแปลงตลอดเวลำ  อีกทั้งสำมำรถด ำเน นชีว ตประจ ำวันได้อย่ำงพอเพียงมีเหตุ  มีผล และ
สำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำงสงบสุข กำรปฏ บัต ธรรมรักษำศีลนั้นสำมำรถน ำไปใช้ในชีว ตประจ ำวันได้เป็นอย่ำงดีทั้งนี้  พระรำชบัญญัต  
สภำต ำบลและองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล พ.ศ.  ๒๕๓๗  รวมทั้งฉบับแก้ไขเพ ่มเต ม (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มำตรำ  ๖๖ , มำตรำ  
๖๗ (๘)  และในฐำนะองค์กรปกครองส่วนท้องถ ่นที่เป็นหน่วยงำนท่ีรับผ ดชอบในกำรด ำเน นกำรพัฒนำท้องถ ่นและส่งเสร มท ำนุ
บ ำรุงพุทธศำสนำ องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม  จึงได้จัดโครงกำรปฏ บัต ธรรมน ำสุข ประจ ำปี  2561  ขึ้น 
 

2.วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้ประชำชนต ำบลท่ำตูมปฏ บัต ธรรม 
2. เพ่ือท ำนุบ ำรุงพระพุทธศำสนำ 
3. เพ่ือเป็นกำรเสร มสร้ำงจ ตใจให้คนเป็นคนดีรักษำศีล  ๕  เป็นแนวทำงในกำรด ำเน นชีว ต 
4. เพ่ือรักษำค ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ำ 
5. เพ่ือควำมเป็นส ร มงคลต่อประชำชนในต ำบลท่ำตูม 

 

3.เป้าหมาย/ผลผลิต   
ผู้บร หำร,พนักงำน อบต.ฯ,สมำช กสภำฯ,ผู้น ำชุมชน,ผูสู้งอำย,ุประชำชนต ำบลท่ำตูม  ประมำณ  5๐  คน 

 

4.พ้ืนที่ดําเนินการ  
องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

 

5.วิธีดําเนินการ  
๑.  เสนอโครงกำรเพื่ออนุมตั  
๒.  มอบหมำยหน้ำที่รับผ ดชอบ 
๓.  ด ำเน นกำรจัดโครงกำร ฯ  
๔.  สรุปผลกำรด ำเน นงำน  และรำยงำนผู้บังคับบัญชำ 

 

6.ระยะเวลาดําเนินการ  
กรกฎำคม  -กันยำยน 2561 

 

7.งบประมาณดําเนินการ  20,000  บาท  

8.ผู้รับผิดชอบ  
  กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 
9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

1. ประชำชนชำวต ำบลท่ำตูมปฏ บัต ธรรมท ำควำมดีเพ ่มขึ้น 
2. ประชำชนชำวต ำบลท่ำตูมรู้จักค ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ำเพ ่มข้ึน 
3. เก ดควำมรักควำมสำมัคคีในชุมชน 

http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://www.dmc.tv/search/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2
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2)  ชื่อโครงการ : โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว  
 

1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
     ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจรญิก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศดว้ยวิทยาการสมัยใหม่คนส่วนใหญย่ึดติดอยู่กบั 
ความสําเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ความจงรักภักดตี่อสถาบนั 
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทําให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะเยาวชน ส่วนหน่ึง เป็นปัญหาทีต่้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรม 
และบนพ้ืนฐานความกตัญญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ ก่อนคือสถาบันครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจติสํานึกในเรื่อง 
ศีลธรรมคณุธรรมแล้วเยาวชนก็จะสามารถเป็นบุคคลที่มีคณุภาพ เกง่ ดี มีประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้แลว้ปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพตดิ 
รักก่อนวัย อันควรปัญหาต่างๆ ก็จะลดลง  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาํบลท่ำตมูได้เล็งเห็น ความสําคญั จึงได้จดัทําโครงการ 
คุณธรรมสานสายใยครอบครัวร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาโรงเรยีนสังกัดองค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตมูรวมถึงโรงเรยีน 
ในเขตองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลทำ่ตูมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานสายใยครอบครัวระหว่างผูป้กครองกบับุตรหลาน ให้เป็นสถาบัน 
ครอบครัวที่เข้มแข็ง ให้สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่ ปรองดอง และเอื้ออาทรต่อกัน ตลอดจนสํานึกดีต่อบุพการี ครอบครัว 
สังคมและประเทศชาติ ลด ภาวะความเสีย่งท่ีเยาวชนจะหันไปหายาเสพตดิ และเสริมสร้างความรู้ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด   
2. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมโีอกาสฝึกปฏิบตัิทํากิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิดความสมัพันธ์สามัคค ี  
ในหมู่คณะ  

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน  
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จติใจ อารมณ ์และการอยูร่่วมกันในสังคม  
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจติสํานกึ และตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองและการมีส่วนร่วม  
5. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มรีะเบียบวินยั  
6. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สํานึกดีต่อบุพการี ครอบครัว  

3. เป้าหมาย/ผลผลิต   
              ผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 โรงเรียน จ ำนวน  2  โรงเรยีน  (ร.ร.วัดบ้ำนธำตุใตฯ้ ร.ร.วัดท่ำสีโพธ ์เหนือ )      
ครู อาจารย์ คณะผู้บรหิาร พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง  
 
4.พ้ืนทีดํ่าเนินการ  
  องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู 

5.วิธีดําเนินการ  
1.  ประชุมผู้เกี่ยวข้องกําหนดจดังาน  
2.  จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  
3.  ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
4.  ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรยีนต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ  
5.  แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง  
6.  ดําเนินการจัดซื้อจดัจ้างตามระเบียบ พร้อมทั้งภาพถ่ายกจิกรรม  
7.  ดําเนินการตามโครงการ  
8.  ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  
 

6.ระยะเวลาดําเนินการ  
  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

7.งบประมาณดําเนินการ   50,000 บาท  

8.ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตูม ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาการศึกษา  
               องค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตูม 
 



๓๕ 
 

 

9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปญัญาแก่เด็ก  
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีคณุธรรม จรยิธรรม ตามค่านิยม 12 ประการ มลีักษณะนสิัยอันพึงประสงค์  
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีจติสํานึก ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ของตนเอง  
4. ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย  
5. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกีย่วกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนญู  
6. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการลดภาวะเสี่ยงในการตดิยาเสพติด  

  
3) ชื่อโครงการ : การประกวดคําขวัญต่อต้านการทุจริต  

1. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปญัหาที่ทําลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึกเป็นปัญหาทีส่ะท้อนวกิฤตการณ์  

ดา้นคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคม   ต้องมีคา่นิยมในการรักความดีและ 
รู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบซ่ึงการสร้างค่านิยมท่ีถูกต้องน้ีจะเป็นรากฐานสําคัญเพ่ือทําให้ทุกคน 
เป็นพลเมืองที่มีคณุภาพปจัจุบันประชาชนจํานวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจรติคอรร์ัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเองไดร้ับ 
ผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างย่ังยืนหากปล่อยให้ค่านิยมท่ีไม่ถูกต้อง 
เช่นน้ีเกิดข้ึนต่อไปความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดข้ึนกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอ่ืนๆตามมาอีกมากมาย 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่ำตูมตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดคําขวัญต่อต้านการทุจริตข้ึน ท้ังน้ี เพ่ือกระตุ้น 
ให้เด็กและเยาวชนตื่นตัว เห็นความสําคญัหันมาสนใจ ปญัหาที่เกดิขึ้น และพร้อมที่จะเป็นกําลังสําคัญในการ ต่อต้านการทุจรติ 
คอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจรติที่ไดผ้ลทีสุ่ด ตามพระราชบัญญัตสิภาตําบลและ 
องค์การบริหารส่วนตําบล พุทธศักราช 2537 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2546 มาตรา 66 องค์การบริหาร 
ส่วนตําบล มีอํานาจหน้าท่ีในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้ บังคับแห่งกฎหมาย 
องค์การบริหารส่วนตําบล มหีน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้องค์กำรบร หำรส่วน  ต ำบลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตําบล 
มีอํานาจและหน้าที ่ ในการจัดระบบ การบริการ สาธารณะ เพื่อประโยชน์ ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9)  
จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้้อยโอกาส และพระราชบัญญตั ิ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ทีต่้องการพัฒนาคนไทยให้เป็น 
คนท่ีสมบูรณ์ทั้งด้านรา่งกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปญัญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู ่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   
2. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน 
และการโกงทุกรูปแบบ  

2. เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตสํานึกที่จะยึดมั่นในการทําความดี มีความ 
ซื่อสัตย์สุจริต  

3. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคําขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึง 
การต่อต้านการทุจริต  

4.  เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์  

3.เป้าหมาย  
  เชิงปริมาณ  
  เด็ก และเยาวชน ในเขตพื้นท่ีต ำบลท่ำตูม – บ้ำนธำต ุ
  เชิงคุณภาพ  
  เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความสําคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นและ 
พร้อมท่ีจะเป็นกําลังสําคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  
 



๓๖ 
 

 

4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน  
1.  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
2.  แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกวด  
3.  ประชาสมัพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งคําขวัญเข้าประกวด  
4.  ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบรหิารส่วนตําบลท่ำตูมกําหนด  
5.  ทําพิธีมอบรางวัล ณ องค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตูม 
 

5. พ้ืนที่ดําเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตมู 

6. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมำณ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตูม 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. เด็กและเยาวชนมีคณุธรรม จรยิธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  
2. เด็กและเยาวชนมีค่านยิมที่ถูกต้อง มีจิตสํานึกท่ีจะยึดมั่นในการทําความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต  
3. เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนคําขวญัอย่างสรา้งสรรคม์ีคุณค่าในทางภาษาทีส่ื่อถึงการตอ่ต้าน 

การทุจริต  
4. เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสรา้งสรรค์  

  
 

4) ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต ำบลท่ำตูม – บ้ำนธำตุ         
       (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)  

1.  หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา   
    ในปัจจุบันการทุจรติคอร์รปัชันเปน็ปัญหาที่ทําลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึกเป็นปญัหาที่สะท้อนวิกฤตการณ ์
ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมซ่ึงการท่ีจะแก้ไขปัญหาได้อย่างย่ังยืนน้ันคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและ รู้สึกไม่ยอมรับ 
พฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ ในกลุ่มเด็ก และเยาวชนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6)  พ.ศ. 2546 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าท่ีในการพัฒนา 
ตําบลท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าท่ีต้องทํา 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสรมิการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ 
และผู้พิการ พระราชบัญญตัิกําหนดแผนและขั้นตอน กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้
องค์กำรบร หำรส่วนต ำบล   เมืองพัทยา   และองค์การบริหารส่วนตาํบลมีอํานาจและหนา้ที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของ ตนเอง ดังน้ี (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญตัิ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไ้ขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 
2553 มาตรา 6 ท่ีต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็น คนท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม 
และจริยธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและมาตรา25กําหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการ ดําเนินงานและ 
จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุก รปูแบบ น้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลผึ้งรวพิจารณา เห็นความสําคญัของปัญหาดังกล่าว 
จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต ำบลท่ำตูม- บ้ำนธำตุ  (กิจกรรม“โตไปไม่โกง”) ข้ึน เพ่ือเป็นการสร้าง 
ภูมิคุ้มกันและค่านิยมท่ีถูกต้องซ่ึงจะเป็นรากฐานท่ีสําคัญท่ีทําให้เด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเป็นการป้องกัน 
 แก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันท่ีได้ผลท่ีสุด โดยการปลูกฝัง จิตสํานึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซ่ือสัตย์สุจริต การยึดม่ัน 
ในความสัตยจ์ริงรู้จักแยกแยะถูกผดิ ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นโดยชอบ ไม่คดโกง มีจติสาธารณะ มีจติสํานึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้ 
และคํานึง ถึงสังคมส่วนรวมมีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระทําใดๆ และพร้อมท่ี จะเสียสละ ประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  
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2.วัตถุประสงค์  
1 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดมีีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสตัย์ สจุริต  
2 เพื่อสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคมใหเ้ดก็และเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ   
3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะและพร้อมท่ีจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษาประโยชน์ ส่วนรวม  

3. เป้าหมาย  
  เชิงปริมาณ  
  เด็กและเยาวชนต ำบลท่ำตมู – บ้ำนธำตุ  จํานวน   50  คน  
 เชิงคุณภาพ  
  เด็กและเยาวชนเกดิความตระหนกัรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ช่ัว ดี สามารถนําความรู้ประสบการณ์ทีไ่ด้รับมาปรับใช้ 
กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข  

4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน  
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
3. ดําเนินการตามโครงการ  
4. สรปุผลการดําเนินการตามโครงการ  

2. พ้ืนที่ดําเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตมู 

3. งบประมาณดําเนินการ  ไม่ใช้งบประมำณ  

4. ระยะเวลาดําเนินการ  
  3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564)  

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ   กองสวัสด กำรและสังคมองค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตูม 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมคีุณธรรม จริยธรรม มคีวามซื่อสัตย์ สุจริต  
2 เด็กและเยาวชนมภีูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  
3 เด็กและเยาวชนมีจติสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร     

  
ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ    

กิจกรรม   “ประกาศเจตจํานงต่อต ้ำนการทุจริตของผ ู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน”  

1. หลักการและเหตุผล  
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน 
ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน 
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย 
หลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ 
กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่  6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption Perception Index : CP I) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการ 

กระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ 
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ 
ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการ 
กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่จําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง 
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหา ท่ีได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่ 
คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ 
กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทํางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน 
ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอื่นได้ 
เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํานวนมาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมี 
โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทํางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า 
โอกาสหรือช่องทางที่คนทํางานในท้องถิ่นจะใช้อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทํางานในหน่วยงาน 
ราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง 
ธุลีของความเสียหายที่ เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้น จึงมีความจําเป็น  ที่ผู้บริหาร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัด  เป็นรูปธรรม 
ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส 
มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุข  
แก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นท่ี ท่ัวประเทศต่อไป   

 
2.  วัตถุประสงค์  
  เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจรติของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทําแผน 
ป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  
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 3. เป้าหมาย/ผลผลิต  
1.  ประกาศเจตจาํนงการต่อตา้นการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ       
2.  มีการประกาศเจตจํานงการตอ่ต้านการทุจรติของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
3.  แผนปฏิบ ัต การป้องกันการทจรุิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  

4. พ้ืนที่ดําเนินการ  
  องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู 

5. วิธีดําเนินการ  
1.3 ประกาศเจตจํานงทางการเม ืองในการต่อต้านการทุจรติของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.4 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลทีเ่กยี่วขอ้ง  
1.5 จ ัดตั้งคณะทํางานการจดัทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
1.6 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏบิัติการป้องกันการทุจริต  
1.7 จ ัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
1.8 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป ้องกันการทุจริต  
1.9 ดําเนินการตามแผนปฏิบ ัต การป้องกันการทุจริต  
1.10 รายงานผลการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินการ  

  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)  

6.  งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  

7.  ผู้รับผิดชอบ   
  สํานักปล ัดองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม  

8.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
        ผลผลิต  

- มีประกาศเจตจาํนงการต่อตา้นการทุจริตของผู้บริหาร อยา่งน้อย 1 ฉบับ   
- มีการประกาศเจตจํานงการต่อต ้ำนการทุจริตของผบูร้ิหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
- มีแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจรตขิององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จํานวน 1 ฉบับ  

         ผลลัพธ  ์ 
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของบุคลากร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได  ้ 
- ลดข้อร้องเรยีนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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2.2  มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร  
2.2.1 (1)  สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องกำร 

บรรจุแต่งตั้ง โยกย้ำย โอน เลื่อนต ำแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมำยงำน  
  

2.2.1 (1)  ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  

มำตรกำรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล (ถือปฏิบัติตำมระเบียบ)  

1.หลักกำรและเหตุผล  
 พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงของอบต. เป็นบุคลำกรที่มีควำมส ำคัญต่อองค์กร โดยกำร 

ขับเคลื่อนกำรพัฒนำงำนของอบต.ให้มีศักยภำพ โดยมุ่งผลสัมฤทธ ์ของงำนให้เก ดประโยชน์ต่อองค์กร และประชำชนกำรพัฒนำงำน
ขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเร ่มมำจำกบุคลำกรผู้ปฏ บัต งำนซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรพัฒนำงำนให้มีคุณภำพ จะต้องมีมำตรฐำน
ในกำรท ำงำนท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมำตรกำรในกำรท ำงำนที่โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบกำรท ำงำนได้ ด้ำนกำรพัฒนำระบบ
บร หำรให้มีประส ทธ ภำพเป็นธรรม เพื่อน ำไปสู่กำรสร้ำงมำตรฐำนควำมโปร่งใส และกำรให้บร กำรที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่ำง
แท้จร งต่อไป  เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต องค์กำรบร หำรสว่นต ำบล พ.ศ. 2537 มำตรำ 60 ,และมำตรำ69/1 ที่ก ำหนดให้
กำรปฏ บัต งำนตำมอ ำนำจ หน้ำท่ีขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สขุของประชำชน โดยว ธีกำรบร หำรก จกำร
บ้ำนเมืองที่ดี และค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วม ของประชำชนในกำรตรวจสอบกำรปฏ บัต รำชกำร และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ตำม
พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ ว ธีกำรบร หำรก จกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มำตรำ 6 ที่ก ำหนดให้กำรบร หำรก จกำร
บ้ำนเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เก ด ประโยชน์สุขของประชำชน เก ดผลสัมฤทธ ์ต่อภำรก จของรัฐ มีประส ทธ ภำพเก ดควำมคุ้มค่ำในเช ง
ภำรก จของรัฐ ประกอบกับ ประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับกำร
บร หำรงำนบุคคลขององค์กำรบร หำรสว่นต ำบล ลงวันท่ี 30 เดือนมกรำคม 2545 และประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบล
จังหวัดสระบุรี เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับจร ยธรรม ของพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ลงวันที่ 3 เดือน 
พฤศ กำยน 2558  ดังนั้น เพื่อเป็นกำรส่งเสร มกำรพัฒนำคุณภำพกำรบร หำรงำนบุคคลให้มีประส ทธ ภำพ เป็นไปตำมหลัก
คุณธรรม จร ยธรรมในกำรท ำงำน มีควำมโปร่งใส และตรวจสอบกำรท ำงำนได้ จึงได้จัดให้มีมำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำร
บร หำรงำนบุคคลขึ้น  

2.วัตถุประสงค์  
1. เพื่อก ำหนดมำตรกำรด้ำนควำมโปร่งใสในกำรบร หำรบุคคลขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบล  
2. เพื่อให้กำรปฏ บัต งำนบุคลำกรมีรูปแบบ ขั้นตอนกำรปฏ บัต งำนท่ีถูกต้อง โปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได  ้ 
3. เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรทุจรต ในกำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรปฏ บัต งำนด้ำนบร หำรงำนบุคคล  
4. เพื่อปรับปรุงกลไกกำรปฏ บตั รำชกำรด้ำนบร หำรงำนบุคคลขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลให้มปีระส ทธ ภำพได้คนดี     
คนเก่งเข้ำมำท ำงำน  

3. เป้ำหมำย/ผลผลิต   จัดท ำมำตรกำรด้ำนกำรบร หำรบุคคลขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบล จ ำนวน 1 มำตรกำร  

4.พ้ืนที่ด ำเนินกำร  
  องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู 
  

5.วิธีด ำเนินกำร  
1. ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรบร หำรงำนบุคคลในเรื่องกำรบรรจุแต่งตั้งโยกย้ำยโอนเลื่อนต ำแหน่ง/เง นเดือนตำมประกำศ

คณะกรรมกำรพนักงำนส่วนต ำบลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับกำรบร หำรงำนบุคคลขององค์กำรบร หำร
ส่วนต ำบล พ.ศ. 2545 

2. น ำหลักเกณฑ์กำรบร หำรงำนบคุคลมำก ำหนดเป็นมำตรกำรในกำรปฏ บัต งำนบุคคล  
3. ประกำศเผยแพร่มำตรกำรกำรบร หำรงำนบุคคล  
4. ด ำเน นกำรบร หำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมำภ บำล  
5. สรปุผลกำรด ำเน นกำรบร หำรงำน  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
     4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
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7. งบประมำณด ำเนินกำร   ไม่ใช้งบประมำณ  

8.  ผู้รับผิดชอบ   
   ส ำนักปลดัองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม  

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. ผลผลิต  

   -  มีมำตรกำรด ำเน นงำนด้ำนบรห ำรงำนบุคคลขององค์กำรบร หำรสว่นต ำบล จ ำนวน 1 มำตรกำร  
   -  เจ้ำหน้ำท่ีงำนบร หำรงำนบุคคลสำมำรถปฏ บัต งำนเป็นไปตำมำตรฐำนและหลักธรรมำภ บำล 
2. ผลลัพธ  ์ 
   -  ลดข้อร้องเรียนในกำรด ำเน นกำรด้ำนบร หำรงำนบุคคลขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบล ไม่น้อยกว่ำ 90 %  
   - บุคลำกรขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบล มีควำมพึงพอใจต่อระบบและมำตรฐำนกำรบร หำรงำนบุคคลไมต่่ ำ
กว่ำระดับกำรบร หำรงำนบุคคลขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบล มีควำมโปร่งใส สำมำรถป้องกันกำรทุจร ตของเจ้ำหน้ำที่ได้ 

 

2.2.1(2) ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ    

มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
และหัวหน้าส่วนราชการ   

1.  หลักการและเหตุผล   
   องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ีมีอํานาจหน้าท่ี 

ในการจั ดทํ า  บ ริ ก ารสาธารณ ะให้ แก่ ป ระชาชน ในท้ อ งถิ่ น  ต ามอํ าน าจห น้ าที่ ขอ ง องค์ ก ำรบ ร ห ำรส่ วนต ำบ ล 
ทั้ งที่ เป็ นหน้ าที่ ต ามพระราชบัญ ญั ตองค์กำรบร ห ำรส่ วนต ำบ ลพ.ศ .2537 หน้ าที่  ตามพระราชบัญ ญั ติ  กํ าหนด 
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้
องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมาย  ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้ มารับบริการติดต่อ 
กับหน่วยงานต่างๆขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวก ในการติดต่อราชการ 
เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ 
อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การ 
บริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการ 
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ  
   เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามพระราชบัญ ญั ติ องค์กำรบร หำรส่วนต ำบล  พ.ศ . 2496 มาตรา 50 วรรคท้ าย 

ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าที่ขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบล  ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขประชาชน 
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่ า ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี          
พ.ศ.2546 มาตรา6  และมาตรา 37    ที่กําหนดให้การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิด 
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็นประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับ 
การตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม พระราชบัญญัติองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 
มาตรา 48(2 ) เตรส ที่ กํ าหนดให้นายกองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล  มีอํานาจหน้าที่ ในการสั่ ง อนุญาต และ อนุมัติ 
เกี่ ย ว กั บ ร าชก ารขอ งอ งค์ ก ำรบ ร ห ำรส่ วน ต ำบ ล  ม าต ร า  60 กํ าห น ด ให้ น าย ก อ งค์ ก ำ รบ ร ห ำรส่ วน ต ำบ ล 
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหาร กิจการขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์กำรบร หำรส่วน
ต ำบลและลูกจ้างขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบล  มาตรา 60 วรรคหนึ่ ง นายกองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลมี  อํานาจ 
มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่ง หรือการปฏิบัติราชการของ นายก
องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลได้ มาตรา 60/1 กําหนดให้ปลัดองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์กำรบร หำร
ส่ วน ต ำบ ล  และลู ก จ้ า งองค์ ก ำรบ ร ห ำรส่ วน ต ำบ ล รอง จากนายกองค์ ก ำรบร ห ำรส่ วนต ำบล  และรับ ผิ ดชอบ 
ควบคุมดูแลราชการประจําขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบล ให้เป็นไปตามนโยบาย และอํานาจหน้าที่อื่น ตามที่มีกฎหมาย กําหนด 
หรือตามที่นายกองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล
จังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบร หารงานบุคคลขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลจังหวัดสระบุรี 
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   ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ 
ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ 
หน้าท่ีขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลขึ้น   

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความต้องการ 

ของประชาชน  
2. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
3. เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
4.เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 

ตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
    

3. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   จัดทํ าคํ าสั่ งม อบหมายงานของน ายกองค์ กำรบร ห ำรส่ วนต ำบล  ปลัดองค์ก ำรบร ห ำรส่ วนต ำบล 
และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล มอบหมายให้รองนายกองค์กำรบร หำร
ส่วนต ำบลนายกองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลมอบหมายให้ปลัดองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล รองปลัดองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล 
และหัวหน้า ส่วนราชการ ปลัดองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลมอบหมายให้รองปลัดองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล และปลัดองค์กำรบร หำร
ส่วนต ำบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  

4. พ้ืนที่ดําเนินการ  
  สํานักงานองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม  

5. วิธีดําเนินการ  
1. ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ  
2. จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏบิัติราชการแทนรบัทราบและถือปฏิบัติ  
3. จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนทราบ  
4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบตัิงานตามคาํสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
            4   ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)  

7. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  

8.ผู้รับผิดชอบ   
  สํานักงำนปลัดองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู  

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. ผลผลิต  

     - มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมน่้อยกว่า 4 ฉบับ  
2. ผลลัพธ์  

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดร้ับอยู่ในระดับดี  
- ประชาชนไดร้ับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเปน็ช่องทางแห่งการทุจริต  
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2.2.1 (3)  ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ        

กิจกรรม“สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน”  

1. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
กำรพ จำรณำควำมดีควำมชอบหรือกำรพ จำรณำเลื่อนขั้นเง นเดือน เป็นกระบวนกำรหนึ่งของกำรบร หำรผลกำรปฏ บัต 

รำชกำรซึ่งใช้หลักกำรกำรให้รำงวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏ บัต งำนเก ดแรงกระตุ้นในกำรพัฒนำผลงำน ซึ่งนำยกองค์กำร บร หำรส่วน
ต ำบลท่ำตูม ได้ให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรพ จำรณำควำมดีควำมชอบหรือกำรพ จำรณำเลื่อนขั้นเง นเดือนเป็นเรื่อง ล ำดับต้นๆ ของ
เรื่องกำรบร หำรงำนบุคคล โดยเฉพำะอย่ำงย ่งเรื่องกำรใช้ดุลพ น จของผู้บั งคับบัญชำในกำรประเม นผลกำรปฏ บัต  รำชกำรของ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ ประกอบกับประกำศคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบร หำรส่วนจังหวัด จังหวัดสระบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบร หำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรองค์กำรบร หำรส่วนจังหวัดสระบุรี พ .ศ. 2545 ลงวันที่ 30 เดือน มกรำคม 
พ.ศ. 2545 ได้ก ำหนดให้นำยกองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล แต่งตั้งคณะกรรมกำรพ จำรณำเลื่อนขั้นเง นเดือนข้ำรำชกำร องค์กำร
บร หำรส่วนต ำบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นท่ีมำของก จกรรมกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพ จำรณำเลื่อนขั้น เง นเดือน  

2. วัตถุประสงค ์ เพื่อให้กำรบร หำรงำนบุคคลด้ำนกำรเลื่อนขั้นเง นเดือนมีควำมโปร่งใส เป็นธรรมและสำมำรถตรวจสอบได้ 

3. เป้ำหมำย/ผลผลิต ข้ำรำชกำรองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล  

4. พ้ืนที่ด ำเนินกำร ส ำนักงำนองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 
 

5. วิธีด ำเนินกำร  
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเม นผลกำรปฏ บัต รำชกำรของข้ำรำชกำรองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลโดย

แต่งตั้งปลัดองค์กำรบร หำรส่วนจังหวัดเป็นประธำนกรรมกำร และหวัหน้ำส่วนรำชกำรเป็นกรรมกำร และข้ำรำชกำร องค์กำร
บร หำรส่วนต ำบลที่รับผ ดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำท่ีเป็นเลขำนุกำร  

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพ จำรณำเลื่อนขั้นเง นเดือนข้ำรำชกำรองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลโดยประกอบด้วย ประธำน
กรรมกำร หัวหน้ำส่วนและผู้บร หำรสถำนศึกษำเป็นกรรมกำร และขำ้รำชกำรองค์กำรบร หำรส่วนจังหวัดที่รับผ ดชอบ งำนกำร
เจ้ำหน้ำท่ีเป็นเลขำนุกำร  

3. ประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเม นผลกำรปฏ บัต รำชกำรของข้ำรำชกำรองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลเพื่อ
กลั่นกรองกำรประเม นผลกำรปฏ บัต รำชกำรทีผู่้บังคับบัญชำได้พ จำรณำไว้โดยเจ้ำหนำ้ที่ให้ค ำปรึกษำและเสนอควำมเห็น เกี่ยวกับ
มำตรฐำนและควำมเป็นธรรมของกำรปร มนผลกำรปฏ บัต รำชกำร  

4. คณะกรรมกำรพ จำรณำกลั่นกรองกำรประเม นผลกำรปฏ บตั รำชกำรของข้ำรำชกำรองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล
รวบรวมและเสนอผลกำรพ จำรณำกลั่นกรองกำรประเม นผลกำรปฏ บัต รำชกำรให้แก่คณะกรรมกำรพ จำรณำเลื่อนขั้น เง นเดือน
ข้ำรำชกำรองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล  

5. คณะกรรมกำรพ จำรณำเลื่อนขั้นเง นเดือนข้ำรำชกำรองค์กำรบร หำรส่วนส่วนต ำบล พ จำรณำทบทวนผลกำร 
พ จำรณำกำรประเม นผลกำรปฏ บตั รำชกำรตำมที่คณะกรรมกำรกลัน่กรองกำรประเม นผลกำรปฏ บัต รำชกำรของข้ำรำชกำร 
องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลเสนอมำโดยใช้หลักเกณฑต์ำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรข้ำรำชกำร องค์กำรบร หำรส่วนต ำบล
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกีย่วกับกำรบร หำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลพ.ศ. 2545 ลงวันท่ี 30 เดือน 
มกรำคม พ.ศ. 2545  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ช่วงระยะเวลำ  มีนำคม - เมษำยน และ กันยำยน - ตุลำคม  

7. งบประมำณด ำเนินกำร   ไม่ใช้งบประมำณ  
 
8. ผู้รับผิดชอบ   งำนเจ้ำหน้ำท่ี องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   มีกำรพ จำรณำเลื่อนขั้นเง นเดือนท่ีโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน 
ทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง 
เคร่งครัด  

(1) ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ    
กิจกรรม “ควบคมุการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี”  

1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางเดี ยวกันและ 
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่าย บัญชี 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต ำบลจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้ เกิดความ 
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินงานตาม 
ขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นจะต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต ำบล 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบญัชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัตติามระเบียบ ประกาศ และหนังสอืท่ี เกี่ยวข้อง  
2. เพื่อลดข้อผดิพลาดในการปฏิบตัิงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสยีหายแก่ทางราชการ  

3. เป้าหมาย/ผลผลิต  บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต ำบล 

4. พ้ืนที่ดําเนินการ   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต ำบล 
 

5.วิธีดําเนินการ  
  จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ท่ีต้ังไว้  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  (1  ตลุาคม ถึงวันท่ี 30 กันยายน )  

7.งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  

8.ผู้รับผิดชอบ   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต ำบล 
 

9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง  
3. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน  
4. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  

  
2.2.2 (2)  ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ   กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  

1.หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให้มีการบริหารราชการ 
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  
2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  
3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
4. เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
5. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสด ุ
6. เพื่อเป็นข้อมลูให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  
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3. เป้าหมาย/ผลผลิต  
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานดา้นพัสดุ และผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน  

4. พ้ืนที่ดําเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตมู 

6.วิธีดําเนินการ  
1. จัดเก็บข้อมลูในการจัดซื้อจัดจา้ง  
2. จําแนกวิธีการจดัซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของจํานวนงบประมาณ  
3. สรปุผลการจดัซื้อจัดจ้าง  
4. สรปุปัญหาอุปสรรคในการปฏบิัติงาน  
5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  
6. รายงานการวิเคราะหผ์ลการจดัซื้อจัดจ้างประจําปี  
7. เผยแพร่ข้อมลูให้ประชาชนได้รบัทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
       4   ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)  

 8. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   กองคลังองค์การบริหารส่วนต ำบล 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. ประชาชนไดร้ับทราบข้อมลูในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ  
2. ผู้บริหารมีข้อมลูในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  
3. ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่า 

เป็นประโยชน์กับประชาชน  
 
 
   2.2.2  (3) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”  
 

1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
     พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  ในกำรประกำศใช้
พระรำชบัญญัต ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คือ กำรให้สตัยำบันเปน็ภำคีร่วมเป็นภำคีอนุสัญญำสหประชำชำต ว่ำด้วยกำรต่อตำ้น
กำรทุจร ต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption: UNCAC) เมื่อวันท่ี 1 มีนำคม 2554 และมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 31 มีนำคม 2554 อันก่อให้เก ดหนำ้ที่ในกำรปฏ บัต ตำมพันธกรณีอนุสญัญำ โดยเฉพำะอย่ำงย ่งกำรแก้ไขเพ ม่เต ม
กฎหมำยภำยในกำรด ำเน นกำรแกไ้ขเพ ่มเต มกฎหมำยเพื่ออนุวัต กำรตำมสญัญำซึ่งเป็นมำตรฐำนสำกล กำรที่ประเทศไทยยังไม่มี
กฎหมำยเพื่ออนุวัต กำรตำมพันธกรณีอนุสญัญำดังกล่ำว ก่อให้เก ดผลเสยีต่อภำพลักษณ์ของประเทศในเรื่องควำมพยำยำมและ
ควำมจร งจังในกำรปรบัปรุงแก้ไขกฎหมำยภำยในเพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล เพื่อให้เก ดควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศในกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจร ตรวมถึงกำรแก้ไขปญัหำกำรทุจร ตภำยในประเทศ จึงมีควำมจ ำเป็นตอ้งแก้ไขกฎหมำยเพื่ออนุวัต 
กำรตำมพันธกรณีอนุสัญญำดังกลำ่ว โดยเฉพำะในเรื่องกำรก ำหนดควำมผ ดกำรให้หรือรับส นบนทีเ่กีย่วกับเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ
ต่ำงประเทศและเจ้ำหน้ำท่ีขององค์กรระหว่ำงประเทศ กำรก ำหนดอำยุควำม ในกรณหีลบหนีและอำยุควำมล่วงเลยกำรลงโทษกำร
ก ำหนดกำรร บทรัพยส์ นในคดีทุจร ตให้เป็นไปตำมหลักกำรร บทรัพยต์ำมมลูค่ำ อีกท้ังยังสอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของกำรปฏ รูป
ประเทศตำมรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวครำว พ.ศ.2557ในกำรแกไ้ขกฎหมำยเพื่อให้ได้ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจร ตมีกลไกในกำร
ขจัดกำรทุจร ตและประพฤต ม ชอบทั้งในภำครัฐและภำคเอกชนท่ีมีประส ทธ ภำพย ่งขึ้น และถือว่ำเป็นอำชญำกรรมที่มีลักษณะพ เศษ 
ควรบัญญตั ไว้ในกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจร ตเป็นกำรเฉพำะ เพื่อเป็นหลักในกำร
ท ำงำนและเป็นหลักประกันม ให้เก ดกำรกระทบต่อส ทธ และเสรภีำพของบุคคลมำกเก นควำมจ ำเป็น    กำรสร้ำงควำมโปร่งใสให้กับ
กำรด ำเน นกำรของ อปท. จึงถือเป็นปัจจัยส ำคญัที่จะสร้ำงควำมไว้เนือ้เช่ือใจจำกทั้งรัฐบำลและประชำชนในพ้ืนท่ี อันจะน ำมำซึ่ง
กำรปรับเปลี่ยนข้อก ำหนดต่ำงๆ ทีจ่ะช่วยสนับสนุนกำรด ำเน นกำรอย่ำงมีประส ทธ ภำพของ อปท. เช่น กำรก ำหนดแหล่งรำยได้
เพ ่มเต มให้กับ อปท. ท้ังในรูปแบบของภำษีที่ อปท. จัดเก็บจำกประชำชนในพ้ืนท่ีด้วยตนเอง หรือภำษีของ อปท. ท่ีรัฐบำลเป็น
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ตัวแทนในกำรจัดเก็บให้ รวมไปถึงกำรลดข้อก ำหนดในกำรตรวจสอบและควบคมุกำรใช้จ่ำยงบประมำณของ อปท.  กำรสร้ำงควำม
โปร่งใสในกำรใช้จ่ำยเง นงบประมำณขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม จ ำเป็นต้องสร้ำงควำมโปร่งใสให้หน่วยสอบสำมำรถ
ตรวจสอบท้ังภำครัฐและประชำชน  
 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อเป็นการปฏิบตัิงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
2. เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสรมิธุรกิจของตนและพวกพ้อง  

3.  เป้าหมาย/ผลผลิต   เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานดา้นพัสดุ  

4.  พ้ืนที่ดําเนินการ    องค์การบริหารส่วนต ำบลท่ำตมู 
 

5.  วิธีดําเนินการ  
1.  จัดทําคู่มือการปฏิบตัิงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหา พัสดุ  
2. ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจดัหาพัสดุโดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกีย่วข้องกับ 

ผู้เสนองานในการจัดหาพสัดุ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
    4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)  
  
7.  งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  

8.  ผู้รับผิดชอบ   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต ำบล 

9.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1.   มีระบบป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน  
2.   มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพื่อส่งเสรมิธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
3.   มีการปฏบิัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้  

  
2.2.2  (4)  ชื่อโครงการ/กจิกรรม/มาตรการ  โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  

 

1 .หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
            เนื่องจากองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะ     
ด้วยตนเอง ท้ังในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานตา่งๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ 
แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจ หนา้ที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
และเกดิประโยชน์สูงสดุแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซือ่สัตย์ สจุริต มคีวามโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตาม 
หลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัิองค์กำร  บร หำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ท่ีกําหนดให ้
การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าท่ีขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการม ีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 
50 (9) ที่กําหนดใหอ้งค์กำรบร หำรส่วนต ำบลมี อํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหนา้ที่ขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบล                         
ทั้งนีต้ามพระราชบัญญตัิข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ีกําหนดให้ การจัดซื้อ จดัจา้ง ให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผย  และเที่ยงธรรม 
โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาว 
ที่จะไดร้ับประกอบกัน ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององคก์ำรบร หำรส่วนต ำบลเป็นไปอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพและเกดิ ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ดา้นการจดัซื้อ จัดจ้างเพื่อใหป้ระชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจา้งขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบล
ทุกโครงการและกิจกรรม  
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2. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้ประชาชนไดร้ับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกจิกรรมต่างๆ ของ 
องค์กำรบร หำรส่วนต ำบล  
             2. เพื่อเสรมิสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภบิาล  
             3. เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  

3. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ–จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลที่ดําเนินการตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 
ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงตำมสาย  

4. พ้ืนที่ดําเนินการ  
  องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู  

5. วิธีดําเนินการ  
1.รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้  

- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจา้ง  
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
- ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  
- ประกาศรายชื่อผูผ้่านการคดัเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
- ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน  

2.นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบล ได้แก่ 
ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงตำมสาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
     4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)  

7. งบประมาณดําเนินการ   ไม่ใช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบ   
  กองคลัง องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม  

9.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1.ผลผลิต  
   เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจดัจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
2.ผลลัพธ์  

- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจดัจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่จัดซือ้ 
จัดจ้างทั้งหมด  

- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  
- สามารถลดปญัหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจดัจ้างได้  
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  2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ 
แก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  

   2.2.3  (1)  ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
   กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน 
โดยทัดเทียมกันและ ไม่เลือกปฏิบัติ  
 

1. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชน  และให้ ประชาชน สามารถตรวจสอบได้ ตามหลัก เกณ ฑ์ และวิธีการบริห ารกิ จการบ้ าน เมื องที่ ดี 
โดนดําเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ สํานักงานองค์กำรบร หำร
ส่วนต ำบลท่ำตูม เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอํานาจหน้าที่ 
และภารกิจขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผล การดําเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ 
โดยมี ก ารปรับ ระบบการทํ างานแต่ ล ะกระบวนงาน เพื่ อ ให้ มี ระบบบริการที่  เช่ื อมต่ อ ระหว่างศูนย์บ ริก ารร่ วม  
กับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกําหนดระยะเวลาดําเนินการ ของแต่ละ 
กระบวนงาน  ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติ งาน ใช้ระบบ บัตรคิวอัตโนมัติ 
เพื่ อ ให้ บ ริการตามลํ าดั บ  จั ดสถานที่  สิ่ งอํ านวยความสะดวกอื่ นๆ  เพื่ อ ให้ บริก ารที่ ดี กับประชาชน  เพื่ ออํ านวย 
ความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนี้องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 
ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 
17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านร ะบบ ระบายน้ ำ, ด้านน้ ำเพื่อการบริโภค, 
ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ , ด้ านการ ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, 
ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเส ริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย, 
ด้ าน ก ารส่ ง เส ริ ม ศ าส น า  ศิ ล ป ะ  วัฒ น ธร รม  ป ระ เพ ณี ท้ อ งถิ่ น , ด้ า น ก า รส่ ง เส ริ ม ก า รท่ อ ง เที่ ย ว , ด้ าน ก า ร 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  
(การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันการกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ ำการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ แหล่งกําเนิด 
การจัดการน้ ำเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่) โดยในขั้นตอน 
กระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชน 
ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
     

2. วัตถุประสงค์  
1. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ  
2. เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  

3. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ทุกสํานัก/กอง/ฝา่ยดําเนินการปฏบิัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ 
ไม่เลือกปฏิบัติ  

4. พ้ืนที่ดําเนินการ  ทุกสํานัก/กอง/ฝา่ย องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู  
 

5. วิธีดําเนินการ  
1. ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ      

ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น(ด้านถนนทางเดินและทางเท้า,ด้านไฟฟ้าสาธารณะ,ด้านระบบระบายน้ ำ,ด้านน้ ำเพื่อการบริโภค, 
ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน 
สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการ 
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่ งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก ควัน 
การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้ งแต่แหล่ งกําเนิด  การจัดการน้ํ าเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี)  

2.  ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม   
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6. ระยะเวลาดําเนินการ         4   ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)  
 

7. งบประมาณดําเนินการ   ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ  

8. ผู้รับผิดชอบ   
  ทุกสํานัก/กอง/ฝา่ย องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู  

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพงึพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัต   
2. ไม่มีการทุจรติคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน  
 

2.2.3 (2) ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ   โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
  

1.  หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
           องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม มีหน้ำที่ในกำรจัดท ำบร กำรสำธำรณะให้แก่ประชำชนในท้องถ ่นตำมอ ำนำจหน้ำที่

ขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลทั้งที่เป็นหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัต เสภำต ำบลและองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 และแก้ไข
เพ ่มเพ ม 2546 และหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัต ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ ่น 
พ.ศ. 2542 และหน้ำที่อื่นตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลและในกำร ปฏ บัต หน้ำที่นั้นต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน โดยค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ ่น กำรจัดท ำ
งบประมำณกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรตรวจสอบ กำรประเม นผลกำรปฏ บัต งำน และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
ระเบียบ ข้อบังคับ จำกภำรก จหน้ำที่ในกำรจัดท ำบร กำรสำธำรณะให้แก่ประชำชนในท้องถ ่น นั้น องค์กำรบร หำรส่วนต ำบล  ใน
ฐำนะผู้ให้บร กำรก็จะไม่ทรำบว่ำภำรก จท่ีให้บร กำรไปนั้น ประชำชนได้รับประโยชน์ หรือเก ดประโยชน์สูงสุดแก่ ประชำชนมำกน้อย
เพียงใด กำรให้บร กำรมีคุณภำพเพียงใด ตอบสนองควำมต้องกำรผู้รับบร กำรหรือไม่ กำรที่จะทรำบถึงควำม พึงพอใจจำก
ผู้รับบร กำร จึงต้องมีโครงกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้รับบร กำร  เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต องค์กำรบร หำรส่วนต ำบล  
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ ่มเต มถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546  มำตรำ 69/1 ที่ก ำหนดให้กำรปฏ บัต งำนตำมหน้ำที่ ขององค์กำรบร หำร
ส่วนต ำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน โดยใช้ว ธีกำรบร หำรก จกำรบ้ำนเมืองที่ดี ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของ 
ประชำชน กำรตรวจสอบและประเม นผลกำรปฏ บัต รำชกำร และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย 
หลักเกณฑ์และว ธีกำรบร หำรก จกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มำตรำ 6 ที่ก ำหนดให้กำรบร หำรก จกำรบ้ำนเมืองที่ดีนั้น จะต้อง
ก่อให้เก ดประโยชน์สุขของประชำชนเก ดผลสัมฤทธ ์ต่อภำรก จของรัฐมีประส ทธ ภำพและเก ดควำมคุ้มค่ำในเช งภำรก จ ของรัฐ 
ประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวก และได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรให้บร กำรสำธำรณะ
ประโยชน์ให้ประชำชนเก ดควำมพึงพอใจ จึงจ ำเป็นต้องมี โครงกำรนี้ข้ึนมำ   
 

2.วัตถุประสงค์  
1. เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรให้บร กำรสำธำรณะกำรให้บร กำรประชำชนให้เก ดควำมพึงพอใจ  
2. เพื่อเป็นกำรสร้ำงจ ตส ำนึกควำมตระหนักให้แก่บุคลำกรผู้ให้บร กำร ปฏ บัต หน้ำที่ในกำรให้บร กำร โดยยึด ประโยชน์

สุขของประชำชน  
3. เพื่อเป็นกำรปรับปรุงและพัฒนำงำนด้ำนบร กำรให้มีคุณภำพ และประส ทธ ภำพ  
4. เพื่อเป็นกำรป้องกันปัญหำร้องเรียน กำรทุจร ตประพฤต ม ชอบในหน่วยงำน  

3 เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  ท ำกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนในเขตเองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล  จ ำนวน 1 ครั้ง ต่อปี  

4 พ้ืนที่ด ำเนินกำร  
  พื้นที่ในเขตองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

5 วิธีด ำเนินกำร  
1. ขออนุมัต ด ำเน นกำรตำมโครงกำร และด ำเน นกำรจัดจ้ำงสถำบันอุดมศึกษำของรัฐในเขตพื้นท่ีจังหวัดหรือนอก เขต

จังหวัดตำมระเบียบพัสดุฯ  
2. ด ำเน นกำรส ำรวจควำมพึงพอใจจำกประชำชนในเขตเทศบำลตำมรูปแบบที่ก ำหนด  
3. สรุปประมวลผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจแจ้งให้องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมทรำบ  



๕๐ 
 

 

4. ด ำเน นกำรเบ กจ่ำยเง นให้แก่สถำบันผู้ท ำกำรประเม น  
5. ปิดประกำศผลส ำรวจควำมพึงพอใจให้ประชำชนทรำบ  
6. น ำผลกำรประเม นมำปรับปรุงกำรท ำงำนด้ำนบร กำรสำธำรณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชำชน 

   

6.  ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

7.  งบประมำณด ำเนินกำร   ไม่ใช้งบประมำณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบ   ส ำนักปลัด องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. ผลผล ต  

     ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรบร หำรงำนขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบล จ ำนวน 1 ฉบับ  
2. ผลผล ต  

- ประชำชนผู้รับบร กำรมีควำมพึงพอใจไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80  
- กำรให้บร กำรสำธำรณะมีควำมโปร่งใส และเก ดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน 

   

2.2.3  (3) ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  : กิจกรรมกำรใช้บัตรคิวในกำรติดต่อรำชกำร  

1. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
   องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม เป็นหน่วยงำนบร หำรรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถ ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำ 
บร กำรสำธำรณะให้แก่ประชำชนในท้องถ ่น ตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบล ทั้งที่เป็นหนำที่ตำมพระรำชบัญญัต เองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล                 
พ.ศ. 2437  หน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัต ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ ่น พ.ศ. 2542 และ หน้ำที่ตำม
กฎหมำยอื่นที่ก ำหนดให้องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลมีหน้ำที่ต้องท ำอีกมำกมำย ในกำรให้บร กำรสำธำรณะแก่ประชำชนผู้มำขอรับ 
บร กำรต ดต่อกับหน่วยงำนต่ำงๆ ขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลนั้นมักจะประสบปัญหำด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงเสมอภำค 
เป็นธรรม    อันเนื่องมำจำกภำรก จ และผู้มำขอรับบร กำรเป็นจ ำนวนมำกซึ่งเจ้ำหน้ำที่ไม่สำมำรถให้บร กำรได้อย่ำงทันท่วงที กำร
ตอบสนอง ควำมต้องกำรเก ดควำมล่ำช้ำไม่เป็นธรรม และกำรให้บร กำรไม่เป็นระบบมีกำรลัดค ว ซึ่งเป็นช่องทำงหนึ่งในกำรทุจร ต 
ประพฤต  ม ชอบของเจ้ำหน้ำที่ถือเป็นพฤต กรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มำขอรับบร กำรและผู้ให้บร กำร ส่งผลต่อมำตรฐำนกำร
ให้บร กำร ภำครัฐเสื่อมประส ทธ ภำพ  เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต องค์กำรบร หำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ ่มเต ม
ถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546  มำตรำ 69/1  ที่ก ำหนดให้กำรปฏ บัต งำนตำมอ ำนำจ หน้ำที่ขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลต้องเป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน โดยใช้ว ธีกำรบร หำรก จกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้ค ำนึงถึงกำรมี ส่วนร่วมของประชำชนในกำร
ตรวจสอบ กำรประเม นผลกำรปฏ บัต งำนและกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงโปร่งใสตำมพระรำช กฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
ว ธีกำรบร หำรก จกำรบ้ำนเมืองที่ดี   พ.ศ. 2546 มำตรำ 6 ที่ก ำหนดให้กำรบร หำรก จกำร บ้ำนเมืองที่ดี ได้แก่ กำรบร หำรรำชกำร
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยโดยก่อให้เก ดประโยชน์สุขแก่ประชำชน มีประส ทธ ภำพและเก ด ควำมคุ้มค่ำในเช งภำรก จของรัฐ ไม่มีขั้นตอน
กำรปฏ บัต งำนเก ดควำมจ ำเป็น และประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวก และ ได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร ท้ังนี้ ตำม
พระรำชบัญญัต กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพ จำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558  
   ดังนั้น องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม ได้มุ่งเน้นที่จะให้บร กำรประชำชนแล้วเสร็จในระยะเวลำที่เหมำะสม 
ให้บร กำรโดยจัดล ำดับก่อน – หลัง เพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ และควำมทัดเทียมกันในกำรให้บร กำรประชำชน โดยไม่เลือก
ปฏ บัต  จึงได้จัดก จกรรม กำรใช้บัตรค วในกำรต ดต่อรำชกำรส ำหรับผู้มำต ดต่อรำชกำร  

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อสร้ำงกลไกในกำรปฏ บัต รำชกำรด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวก ควำมเสมอภำค เป็นธรรมต่อผู้มำรับบร กำร  
2. เพื่อให้ประชำชนผู้มำขอรับบร กำรได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน  
3. เพื่อให้ประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำรบร กำรที่ให้และเก ดควำมคุ้มค่ำในกำรขอรับบร กำร  
4. เพื่อเป็นเกรำะป้องกันในกำรปฏ บัต หน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ม ให้กระท ำกำรแสวงหำประโยชน์หรือกระท ำกำร ประพฤต ม 

ชอบต่อต ำแหน่งหน้ำที่ อันเป็นเหตุแห่งกำรทุจร ตต่อหน้ำท่ี  



๕๑ 
 

 

3. เป้ำหมำย/ผลผลิต   กำรจัดท ำบัตรค วในกำรให้บร กำรแก่ประชำชนท่ัวถึงเป็นธรรม  

4. พ้ืนที่ด ำเนินกำร  
  องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

5. วิธีด ำเนินกำร  
1. จัดท ำค ำสั่งคณะท ำงำนเพื่อก ำหนดตัวบุคลำกร ผู้รับผ ดชอบ ในกำรดูแล ก ำกับกำรให้บร กำร  
2. ประชุมชี้แจง แนวทำง ก ำหนดรูปแบบว ธีกำร ข้ันตอนกำรปฏ บัต   
3. จัดท ำบัตรค วในรูปแบบต่ำงๆ ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม  
4. ปิดประกำศประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบถึงขั้นตอนกำรรับบร กำรบัตรค ว และกำรใช้บร กำรตำมล ำดับค ว  
5. จัดท ำแบบประเม นผลควำมพึงพอใจของผู้มำขอรับบร กำร  
6. สรุปผลกำรให้บร กำรตำมแบบประเม นควำมพึงพอใจเป็นรำยสัปดำห์/รำยเดือน เพื่อน ำมำปรับปรุง แก้ไขกำร 

ให้บร กำรอย่ำงมีคุณภำพ  
  
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร   4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 

7. งบประมำณด ำเนินกำร   ไม่ได้เบ กจ่ำยงบประมำณ  

8. ผู้รับผิดชอบ    ทุกส ำนัก/กอง  
 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. ผลผล ต  

    มีกำรใช้บัตรค วส ำหรับให้บร กำรแก่ประชำชนตำมล ำดับก่อนหลัง ส ำหรับหน่วยงำนที่ให้บร กำร  
2. ผลผล ต  

    - ประชำชนมีควำมพึงพอใจในบร กำรที่ให้ ไม่น้อยว่ำร้อยละ 70 ของผู้มำขอรับบร กำร      
- กำรให้บร กำรเก ดควำมโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนกำรทุจร ตต่อหน้ำท่ี   
 
 

2.2.3 (4) ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร : มำตรกำร “ยกระดับคุณภำพกำรบริกำรประชำชน”  

1. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
 ด้วยประชำชนในพื้นที่เขตองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม มีควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม กล่ำวได้ว่ำเป็นสังคมพหุ

วัฒนธรรม องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมจึงได้ให้ควำมส ำคัญในกำรสร้ำงควำมเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏ บัต ในกำรให้บร กำร
สำธำรณะ/บร กำรประชำชนให้ เก ดขึ้นในพื้นที่มำกที่สุด โดยน ำแนวทำงตำมหลักกำรบร หำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภ บำล (Good 
Governance) หรือหลักกำร บร หำรก จกำรบ้ำนเมืองที่ดีมำประยุกต์ใช้ โดยเฉพำะหลักควำมโปร่งใส (Transparency) และหลัก
เสมอภำค (Equity) โดยไม่ แบ่งแยกด้ำน เพศ ถ ่นก ำหนด เช้ือชำต  ภำษำ อำยุ ควำมพ กำร สภำพทำงกำยภำพหรือสุขภำพ สถำนะ
ของบุคคล ฐำนะทำง เศรษฐก จและสังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ กำรศึกษำ กำรฝึกอบรมและอื่นๆ สอดคล้องกับมำตรำ 8 แห่งพระ
รำชกฤษฎีกำว่ำ ด้วยหลักเกณฑ์และว ธีกำรบร หำรก จกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรจะต้องด ำเน นกำร
โดยถือว่ำ ประชำชนเป็นศูนย์กลำงที่จะได้รับกำรบร กำรจำกรัฐและกำรปฏ บัต ภำคก จของส่วนรำชกำรต้องเป็นไปโดยควำมซื่อสัตย์ 
สุจร ต สำมำรถตรวจสอบได้  ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงำนมีกำรใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมจึงมีกำรน ำ
เทคโนโลยีมำช่วยในกำรปฏ บัต งำน เพื่อลดกำรใช้ดุลยพ น จของเจ้ำหน้ำที่ มีกำรแสดงขั้นตอนกำรให้บร กำรแก่ประชำชนอย่ำง
ชัดเจน มีระบบกำรป้องกันหรือกำร ตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้นกำรปฏ บัต หน้ำที่ในกำรให้บร กำร รวมถึงกำรอ ำนวยควำม
สะดวกและกำรตอบสนองควำม ต้องกำรของประชำชน เพื่อให้เก ดควำมพึงพอใจแก่ประชำชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏ บัต  
ซึ่งจะช่วยให้กำรบร กำรของ หน่วยงำนมีควำมเป็นธรรมโปร่งใสย ่งข้ึน  

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏ บัต งำนในภำรก จตำมที่กฎหมำยก ำหนดของหน่วยงำนให้บร กำรอย่ำงมีควำมเป็นธรรมและไม่

เลือกปฏ บัต   
2. เพื่อให้ประชำชนผู้มำรับบร กำรเก ดควำมพึงพอใจต่อคุณภำพกำรให้บร กำร   
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3. เป้ำหมำย/ผลผลิต   ควำมพึงพอใจเฉลี่ยของประชำชนผู้รับบร กำร ร้อยละ 80  

4. พ้ืนที่ด ำเนินกำร  
  องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

5.วิธีด ำเนินกำร  
1.จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือกำรปฏ บัต งำนที่มีควำมเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏ บัต เป็นมำตรฐำนเดียวกัน โปร่งใส

และมีประส ทธ ภำพ ได้แก่ ระบบบัตรค วในกำรให้บร กำร ระบบกำรให้บร กำรออนไลน์ เป็นต้น  
2.จัดให้มีกำรแสดงขั้นตอนกำรปฏ บัต งำน อัตรำค่ำบร กำร (ถ้ำมี) และระยะเวลำที่ใช้ในกำรด ำเน นกำรให้ ผู้ใช้บร กำร

หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทรำบอย่ำงชัดเจน  
3. จัดให้มีระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้นกำรปฏ บัต หน้ำที่ ได้แก่ จัดให้มีกล้องวงจรปิด 

ภำยในสถำนท่ีให้บร กำร  
4.จัดให้มีสถำนท่ีส ำหรับผู้สูงอำยุและผู้พ กำรโดยไม่เลือกปฏ บัต  ได้แก่ ทำงลำดชันห้องน้ ำส ำหรับผู้พ กำร  
 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2564  

7. งบประมำณด ำเนินกำร   ไม่ได้เบ กจ่ำยงบประมำณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   
  ส ำนักปลัด กองคลัง กองช่ำง กองสวัสด กำรสังคม กองกำรศึกษำฯ 
 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบร กำร   
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2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  
2.3.1 มีกำรจัดท ำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลำกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริกำรประชำชน 

รำยละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรและในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น    

2.3.1  (1)  ชื่อโครงกำร : กิจกรรม กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  

1. หลักกำรและเหตุผล  
   พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักกำรบร หำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  มำตรำ 52 ก ำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถ ่น จัดท ำหลักเกณฑ์กำรบร หำรก จกำรบ้ำนเมืองทีดี โดยอย่ำงน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรลดขั้นตอนกำรปฏ บัต งำน 
กำรอ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ตลอดจนจัดให้มีกำรรับฟังและส ำรวจควำมค ดเห็นของ 
ประชำชนผู้รับบร กำร เพื่อปรับปรุงกำรบร หำรงำนให้สอดคล้องกับควำมตอ้งกำรของประชำชนมำกท่ีสุด ประกอบกับในปีท่ี ผ่ำนมำ
ได้มีกำรประเม นองค์กรปกครองส่วนท้องถ ่นท่ีมีกำรบร หำรจัดกำรที่ดี และได้ด ำเน นกำรตำมโครงกำรดังกล่ำวอย่ำง ต่อเนื่องทุกปีนั้น  
เพื่อให้กำรประเม นบร หำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยเก ดประโยชน์สุขต่อประชำชน เก ด ผลสัมฤทธ ์ต่อภำรก จ
ขององค์กรมีประส ทธ ภำพและควำมคุ้มค่ำ สำมำรถลดขั้นตอนกำรปฏ บัต งำนและตอบสนองควำมต้องกำร ของประชำชนได้อย่ำงแท้จร ง 
หรืออย่ำงน้อยมีผลกำรประเม นไม่ต่ ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม จึงได้จัดท ำโครงกำรปรับปรุง กระบวนกำร
ท ำงำนหรือลดขั้นตอนกำรท ำงำนหรือกำรบร กำร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนโดยยึดกรอบแนว ทำงกำรพัฒนำกำร
บร หำรจัดกำรที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ่นและอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลตำมกฎหมำยเป็นส ำคัญ  
 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อลดขั้นตอนในกำรปฏ บัต งำนกำรบร กำรประชำชน  
2. เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน  
3. เพื่อรับฟังและส ำรวจควำมค ดเห็นของประชำชนผู้รับบร กำร  
4. เพื่อปรับปรุงและเพ ่มประส ทธ ภำพในกำรให้บร กำรประชำชน  

3. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
1. เพื่อลดขั้นตอนในกำรท ำงำนขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมสั้นลง  
2. ประชำชนในพ้ืนท่ีต ำบลท่ำตูม – บ้ำนธำตุ 
3. ประชำชนนอกพ้ืนท่ี และประชำชนท่ัวไป  
4. พนักงำนและเจ้ำหน้ำท่ีขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 
5. ผู้บังคับบัญชำมอบอ ำนำจกำรตัดส นใจเกี่ยวกับกำรสั่งกำร อนุญำต กำรอนุมัต  และกำรปฏ บัต รำชกำรใดๆ ไปสู่ 

ผู้ใต้บังคับบัญชำซึ่งมีหน้ำที่รับผ ดชอบในกำรด ำเน นกำรเรื่องนั้นโดยตรง  

4. พ้ืนที่ด ำเนินกำร  
  องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม  อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

5. วิธีด ำเนินกำร  
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลำกำรปฏ บัต รำชกำร  
2. ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อส ำรวจงำนบร กำรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ ่นต้องปฏ บัต  ปรับปรุงข้ันตอนและ ระยะเวลำ

ในกำรให้บร กำรที่สำมำรถปฏ บัต ได้จร งและพ จำรณำงำนในภำรก จว่ำเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชำสำมำรถมอบอ ำนำจกำร ตัดส นใจ
เกี่ยวกับกำรสั่ง กำรอนุญำต กำรอนุมัต  หรือกำรปฏ บัต รำชกำรใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ  

3. ประกำศลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏ บัต รำชกำร และประกำศกระบวนงำนบร กำรประชำชนที่ นำยกองค์กำร
บร หำรส่วนต ำบลมอบอ ำนำจให้รองนำยกองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล หรือปลัดองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลให้ประชำชนทรำบ
โดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท ำแผนภูม แสดง ขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏ บัต รำชกำรให้ประชำชนทรำบ  

4. มีระบบกำรรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีกำรสอบถำมจำกภำคประชำชน และน ำผลดังกล่ำวมำปรับปรุงกำรปฏ บัต  
รำชกำร  

5. รำยงำนผลกำรปฏ บัต งำน ควำมค ดเห็นและอุปสรรคต่ำงๆ ให้นำยกองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลและผู้บร หำรทรำบ  
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร   4  ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 

7. งบประมำณด ำเนินกำร   ไม่ใช้งบประมำณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   ทุกกอง/ส ำนัก  องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 
 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
3. ประชำชนได้รับควำมสะดวก รวดเร็วในกำรต ดต่อขอรับบร กำร และมีควำมพึงพอใจในกำรให้บร กำรของ เจ้ำหน้ำที่  
4. กำรปฏ บัต รำชกำรมีควำมคล่องตัว และบุคลำกรมีควำมกระตือรือร้นในกำรปฏ บัต งำน  
5. กำรปฏ บัต รำชกำรมีควำมสอดคล้องกับนโยบำยปฏ รูประบบรำชกำร  
6. ท ำให้ภำพลักษณ์ขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมเปลี่ยนไปในท ศทำงที่ดีขึ้นและท ำให้ประชำชนมีควำมศรัทธำ 

ต่อคณะผู้บร หำรมำกย ่งข้ึน  

 
  

2.3.2 (2) ชื่อโครงกำร : โครงกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัตริำชกำร  

1. หลักกำรและเหตุผล  
   ในมำตรำ 3/1 แห่งพระรำชบัญญัต ระเบียบบร หำรรำชกำรแผ่นด น (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมำยที่เป็น 
ที่มำของกำรปฏ รูประบบรำชกำรเพื่อวำงกรอบแนวทำงกำรบร หำรรำชกำรไว้ว่ำ “กำรบร หำรรำชกำรต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชำชน เก ดผลสัมฤทธ ์ต่อภำรก จของรัฐ ควำมมีประส ทธ ภำพ ควำมคุ้มค่ำในเช งภำรก จแห่งรัฐ กำรลดขั้นตอนกำร 
ปฏ บัต งำน กำรลดภำรก จและยุบเล กหน่วยงำนที่ไม่จ ำเป็น กำรกระจำยอ ำนำจตัดส นใจ กำรอ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนอง 
ควำมต้องกำรของประชำชน” และเพื่อให้กำรด ำเน นกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมกรอบรวมทั้งท ศทำงและแนวทำงกำรบร หำร รำชกำร
ดังกล่ำว จึงได้มีกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และว ธีก ำรบร หำรก จกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 โดย
ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ ่นจัดท ำหลักเกณฑ์กำรบร หำรก จกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมแนวทำงพระรำชกฤษฎีกำนี้ โดย อย่ำง
น้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรลดขั้นตอนกำรปฏ บัต งำนและกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรตอบสนองต่อควำม ต้องกำรของ
ประชำชน  องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏ บัต งำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบร หำร
ส่วนต ำบลต้องเป็นไปเพื่อ ประโยชน์สุขของประชำชน ดังนั้นงำนให้บร กำรจึงเป็นงำนบร กำรแบบหนึ่งของระบบกำรบร กำร
สำธำรณะ ที่ผู้บร หำรและ พนักงำนทุกท่ำนจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนกำรท ำงำนเพื่อสำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชน ได้มำกที่สุด เมื่อประชำชนมำรับบร กำรแล้วเก ดควำมประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงกำรลดขั้นตอนและ
ระยะเวลำกำรปฏ บัต  รำชกำร ท ำให้เก ดควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน อ ำนวยควำมสะดวกเพื่องำน
บร กำรที่มีคุณภำพ ท่ัวถึงและแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ท่ีเก ดขึ้นในเขตองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลให้กับประชำชนได้อย่ำงมีประส ทธ ภำพ
และประส ทธ ผล  

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้ประชำชนได้รับกำรบร กำรได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
2. เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบควำมต้องกำรของประชำชน รับรู้สภำพปัญหำและแก้ไขปัญหำที่เก ดขึ้นได้  
3.  เพื่อปรับทัศนคต  ว ธีค ด ว ธีกำรท ำงำนของบุคลำกรให้ค ำนึงถึงผลลัพธ์ในด้ำนกำรบร กำรประชำชนผู้มำต ดต่อ ขอรับบร กำร  
4.  เพื่อให้กำรปฏ บัต รำชกำรมีมำตรฐำนกำรบร กำรสำธำรณะที่ชัดเจน มีควำมโปร่งใสสำมำรถวัดผลกำรด ำเน นงำน ได้  

3. เป้ำหมำย/ผลผลิต   ประชำชนในเขตองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม และผู้ที่มำต ดต่อรำชกำรกับองค์กำรบร หำรส่วน
ต ำบลท่ำตูม 

4. พ้ืนที่ด ำเนินกำร  
  องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

5. วิธีด ำเนินกำร  
1. จัดท ำโครงกำรเพื่อขออนุมัต   
2. จัดให้มีกำรประชุมคณะท ำงำนปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏ บัต รำชกำร  
3. จัดท ำประกำศกระบวนงำนบร กำรปรับลดระยะเวลำกำรปฏ บัต รำชกำรและประกำศให้ประชำชนทรำบโดยทั่วกัน  
4. ด ำเน นกำรจัดท ำก จกรรมอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน  



๕๕ 
 

 

5. ปรับปรุงแผนผังก ำหนดผูร้ับผ ดชอบให้เป็นปัจจุบัน  
6. ปรับปรุงป้ำยแสดงข้ันตอนและระยะเวลำกำรให้บร กำรแก่ประชำชน  
7. จัดท ำเอกสำร/แผ่นพับประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำรต่ำงๆ  
8. จัดให้มีกล่อง/ตูร้ับควำมค ดเหน็ของประชำชน  
9. จัดท ำ/เตรียมแบบฟอร์มค ำร้องต่ำงๆ พร้อมตัวอย่ำงกำรกรอกแบบฟอร์มทุกงำนบร กำร  
10. จดัท ำค ำสั่งกำรให้บร กำรประชำชนนอกเวลำรำชกำร โดยจัดใหม้ีกำรให้บร กำรแก่ประชำชนท้ังเวลำท ำกำร   
      ช่วงพักกลำงวันและในวันหยุดรำชกำร  
11. กำรมอบอ ำนำจกำรตัดส นใจ กำรอนุญำต กำรอนุมัต  กำรรักษำรำชกำรแทน มีกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของ  
      ประชำชนต่อกำรให้บร กำร  

   12. มีกำรต ดตำมประเม นผลโครงกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บร กำร เพื่อน ำจุดบกพร่องในกำรจัดท ำ  
      โครงกำรมำปรับปรุงแกไ้ขว ธีกำร ข้ันตอนหรือระยะเวลำในกำรให้บร กำรให้ดยี ่งข้ึนอย่ำงมีประส ทธ ภำพและ 
      ประส ทธ ผลต่อไป  

 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร   ตลอดปีงบประมำณ  
 

7. งบประมำณด ำเนินกำร   งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2561 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  ส ำนักปลัด กองคลัง กองช่ำง  กองสวัสดกำรฯ  กองกำรศึกษำฯ    

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
7. ประชำชนได้รับกำรบร กำรได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
8. สำมำรถตรวจสอบควำมต้องกำรของประชำชน รับรู้สภำพปัญหำและแก้ไขปัญหำที่เก ดขึ้นได้  
9. มีทัศนคต  ว ธีค ด ว ธีกำรท ำงำนของบุคลำกรค ำนึงถึงผลลัพธ์ ในด้ำนกำรบร กำรประชำชนผู้มำต ดต่อขอรับ บร กำร  
10. กำรปฏ บัต รำชกำรมีมำตรฐำนกำรบร กำรสำธำรณะที่ชัดเจน มีควำมโปร่งใสสำมำรถวัดผลกำรด ำเน นงำนได้  
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2.3.2 มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ปฏิบัติรำชกำรแทนหรือ กำร
ด ำเนินกำรอ่ืนใดของผู้มีอ ำนำจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2.3.2 (1) ชื่อโครงกำร : มำตรกำร กำรมอบอ ำนำจอนุมัติ อนุญำต สั่งกำร เพื่อลดขั้นตอนกำรปฏิบัติ
รำชกำร  

1. หลักกำรและเหตุผล  
   กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำในกำรบร หำรงำนในด้ำนต่ำงๆ ภำยในองค์กรนั้น ก็เพื่อเป็นกำร 
ช่วยเพ ่มประส ทธ ภำพของกำรปฏ บัต งำนให้เก ดควำมคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งกำรพ จำรณำเลือก/มอบหมำยภำรก จและขอบข่ำย ของ
ควำมรับผ ดชอบที่จะมอบหมำยให้ผู้ใต้บังคับบัญชำ จะพ จำรณำถึงควำมส ำคัญ คุณสมบัต  ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรที่จะ 
ด ำเน นกำรเรื่องนั้นเป็นอย่ำงดี ด้วยควำมรอบคอบและเหมำะสม เพื่อให้กำรบร หำรงำนก่อให้เก ดประโยชน์สูงสุดแก่รำชกำร  ดังนั้น 
กำรด ำเน นกำรของหน่วยงำนต้องมีกำรปรับให้เข้ำกับสภำพสังคมและทันต่อสถำนกำรณ์ที่กำรบร หำรรำชกำร ต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชำชน เก ดผลสัมฤทธ ์ต่อภำรก จของรัฐ ควำมมีประส ทธ ภำพ ควำมคุ้มค่ำในเช งภำรก จแห่ง รัฐ กำรลดขั้นตอน
กำรปฏ บัต งำน กำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดส นใจ กำรอ ำนวยควำมสะดวก และกำรตอบสนองควำมต้องกำร ของประชำชน แต่ทั้งนี้
ต้องมีผู้รับผ ดชอบต่อผลของงำนซึ่งเป็นหลักกำรบร หำรก จกำรบ้ำนเมืองที่ดี  

2. วัตถุประสงค์  
  เพื่อให้กำรบร หำรรำชกำรขององค์กำรบร หำรส่วนท่ำตูมภำยใต้กรอบอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นไป อย่ำงมี
ประส ทธ ภำพ รวดเร็วและเก ดประโยชน์สูงสุดแก่รำชกำร  

3. เป้ำหมำย  
  คณะผู้บร หำรองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล ปลัดองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล รองปลัดองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล หรือ หัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร  

4. พ้ืนที่ด ำเนินกำร  
  องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

5. วิธีด ำเนินกำร  
1. จัดท ำบันทึกเสนอเพื่อพ จำรณำขออนุมัต  อนุญำต สั่งกำร แต่งตั้ง มอบหมำย คณะผู้บร หำร ปลัดองค์กำรบร หำร ส่วน

ต ำบล รองปลัดองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำร เพื่อลดขั้นตอนกำรปฏ บัต รำชกำร  
2. ด ำเน นกำรออกค ำสั่งฯ  
3. ส ำเนำค ำสั่งฯ แจ้งคณะผู้บร หำรองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล ปลัดองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล รองปลัดองค์กำร บร หำร

ส่วนต ำบล หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมำยทรำบ  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2564 

7. งบประมำณด ำเนินกำร   ไม่ใช้งบประมำณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  ส ำนักปลัด กองคลัง กองช่ำง  กองสวัสดกำรฯ  กองกำรศึกษำฯ   

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  กำรบร หำรรำชกำร กำรด ำเน นงำน กำรปฏ บัต งำนเก ดควำมคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนกำรอ ำนวยควำมสะดวก และ
กำรให้บร กำรประชำชน/บร กำรสำธำรณะได้อย่ำงมีประส ทธ ภำพ  
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2.3.2 (2) ชื่อโครงกำร : มำตรกำร มอบอ ำนำจของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

1. หลักกำรและเหตุผล  
   ตำมพระรำชบัญญัต สภำต ำบลและองค์กำรบร หำรสว่นต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ ่มเต ม  ฉบับที่ 5 พ.ศ.  2546 ได้
บัญญัต เกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำท่ีของนำยกองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลไว้ หลำยเรื่องหลำยประกำร รวมทั้งมีกฎหมำยอื่นอีกหลำยฉบับที่
บัญญัต อ ำนำจหน้ำที่ของนำยกองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลเอำไว้ กำรที่ นำยกองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลจะด ำเน นกำรในเรื่องต่ำงๆ 
เพียงผู้เดียว ก็อำจท ำให้เก ดช่องว่ำงในกำรประพฤต ม ชอบในข้ันตอนต่ำงๆ เก ดขึ้น ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่อำจ
เก ดขึ้น  จึงได้ก ำหนดมำตรกำรให้มีกำรมอบอ ำนำจของนำยกองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล ให้รองนำยกองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล 
ปลัดองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล และรองปลัดองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล ได้ปฏ บัต รำชกำรแทนนำยกองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล  

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้กำรใช้ดุลยพ น จต่ำงๆ ของฝ่ำยบร หำรเป็นไปโดยรอบคอบ ตำมหลักกำรบร หำรก จกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
2. เพื่อให้เป็นกำรป้องกันกำรทุจร ตคอร์รัปชันของเจ้ำหน้ำท่ี  

3. เป้ำหมำย/ผลผลิต   มีกำรมอบอ ำนำจอย่ำงน้อยจ ำนวน 5 เรื่อง  

4. พ้ืนที่ด ำเนินกำร  
  องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

5. วิธีด ำเนินกำร  
1. รวบรวมภำรก จท่ีอยู่ในอ ำนำจของนำยกองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลเสนอนำยกองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลพ จำรณำ  
2. ออกค ำสั่งมอบหมำยหน้ำที่ของนำยกองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลให้รองนำยกองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล ปลัดองค์กำร

บร หำรส่วนต ำบล และรององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลปฏ บัต รำชกำรแทน  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
       4   ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

7. งบประมำณด ำเนินกำร   ไม่ใช้งบประมำณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม   

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ร้อยละ 80 ของเป้ำหมำยด ำเน นกำรแล้วเสร็จ   

  
2.3.2(3) ชือ่โครงกำร : มอบอ ำนำจเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522  

1. หลักกำรและเหตุผล  
   ตำมพระรำชบัญญัต ควบคุมอำคำร พ .ศ. 2522 ได้บัญญัต ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของนำยกองค์กำรบร หำรส่วน
ต ำบลในฐำนะเจ้ำ พนักงำนท้องถ ่นไว้หลำยประกำร ทั้งกำรอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร รื้อถอนอำคำร ต่อเต มดัดแปลงอำคำร เป็นต้น 
ซึ่งล้วนแต่ เกี่ยวข้องกับส ทธ  หน้ำที่ และเสรีภำพของประชำชน กำรที่จะใช้อ ำนำจอยู่กับนำยกองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลก็อำจเป็น
ผลให้กำรบร กำร ประชำชนเก ดควำมล่ำช้ำ และอำจเป็นช่องว่ำงที่ท ำให้เก ดกำรทุจร ตขึ้นมำได้ ดั งนั้น จึงได้ก ำหนดมำตรฐำนกำร
มอบอ ำนำจ เจ้ำพนักงำนท้องถ ่นตำมพระรำชบัญญัต ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522  

 2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้กำรใช้ดุลยพ น จของเจ้ำพนักงำนท้องถ ่นตำมพระรำชบัญญัต ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 เป็นไปอย่ำง รอบคอบ  
2.  เพื่อป้องกันกำรทุจร ตคอร์รัปชันของเจ้ำหน้ำท่ี  

3. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
  ค ำสั่งนำยกองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลมอบอ ำนำจเจ้ำพนักงำนท้องถ ่น ตำมพระรำชบัญญัต ควบคุมอำคำร พ .ศ. 2522 
ให้กับรองนำยกองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล  

4. พ้ืนที่ด ำเนินกำร   องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 



๕๘ 
 

 

5. วิธีด ำเนินกำร  
  เสนอค ำสั่งองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลมอบอ ำนำจเจ้ำพนักงำนท้องถ ่นให้รองนำยกองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลเป็นผู้ปฏ บัต 
รำชกำรแทน นำยกองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลในกำรใช้อ ำนำจเจ้ำพนักงำนท้องถ ่นตำมพระรำชบัญญัต ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร       4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 

7. งบประมำณด ำเนินกำร   ไม่ใช้งบประมำณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   กองช่ำงองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม  
  

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  มีกำรออกค ำสั่งมอบอ ำนำจนำยกองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลในฐำนะเจ้ำพนักงำนท้องถ ่น ตำมพระรำชบัญญัต ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522  

 
2.3.2(4) ชื่อโครงกำร  :  มำตรกำรกำรออกค ำสั่งมอบหมำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล      

ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและหัวหน้ำส่วนรำชกำร  

1. หลักกำรและเหตุผล  
   องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลเป็นหน่วยงำนบร หำรรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถ ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอ ำนำจหน้ำท่ีใน
กำรจัดท ำ บร กำรสำธำรณะให้แก่ประชำชนในท้องถ ่น ตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบล ทั้งที่เป็นหน้ำที่ตำม
พระรำชบัญญัต สภำต ำบลและองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 หน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัต ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำร
กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ ่น พ.ศ. 2547 และหน้ำที่ตำมกฎหมำยอื่นท่ีก ำหนดให้องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลมี
หน้ำที่ต้องท ำอีกมำกมำยในกำรให้บร กำรสำธำรณะแก่ประชำชนผู้มำรับบร  กำรต ดต่อกับหน่วยงำนต่ำงๆขององค์กำรบร หำรส่วน
ต ำบลนั้นมักจะประสบปัญหำด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรต ดต่อ   รำชกำรเนื่องจำก ภำรก จมีมำกมำยไปรวมอยู่กับฝ่ำย
บร หำร ไม่มีกำรกระจำยอ ำนำจ หรือมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ในกำรสั่งกำร อนุมัต อนุญำตไปยังหัวหน้ำหน่วยงำนระดับส ำนักกอง
และฝ่ำยต่ำงๆซึ่งเป็นอุปสรรคอย่ำงย ่งต่อกำรให้บร กำรท ำให้กำรบร กำร  เก ดควำมล่ำช้ำประชำชนไม่ได้รับควำมสะดวกอันอำจเป็น
สำเหตุหนึ่งของกำรกระท ำกำรทุจร ตประพฤต ม ชอบในกำรปฏ บัต รำชกำรของ เจ้ำหน้ำที่ ส่งผลให้ระบบกำรให้บร กำรภำครัฐเสื่อม
ประส ทธ ภำพ เพื่อให้เป็นไปตำม พระรำชบัญญัต สภำต ำบลและองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ ่มเต ม ฉบับที่  5 
พ.ศ. 2546 ตำมมำตรำ 66  มำตรำ 77  และมำตรำ 68 ก ำหนดให้กำรปฏ บัต งำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบร หำรส่วน
ต ำบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน โดยใช้ว ธีกำรบร หำรก จกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตำมพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วย
หลักเกณฑ์ และว ธีกำรบร หำรก จกำรบ้ำนเมืองทีดี พ.ศ. 2546มำตรำ 6 และมำตรำ 37 ที่ก ำหนดใหก้ำรบร หำร รำชกำรเพื่อให้เก ดประโยชน์สุข
ของประชำชนและเก ดผลสัมฤทธ ์ต่อภำรก จของรัฐ ไม่มีขั้นตอนกำรปฏ บัต งำนเก นควำมจ ำเป็น ประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและได้รับ
กำรตอบสนองควำมต้องกำร กำรบร หำรงำนมีประส ทธ ภำพ คุ้มค่ำ ตำม พระรำชบัญญัต สภำต ำบลและองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ ่มเต ม ฉบับท่ี  5 พ.ศ. 2546 มำตรำ 60 ให้   มีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรสั่ง อนุญำต และ อนุมัต  เกี่ยวกับรำชกำร
ขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบล ก ำหนดให้นำยกองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลควบคุมและรับผ ดชอบในกำรบร หำรรำชกำรขององค์กำร
บร หำรส่วนต ำบลตำมกฎหมำยก ำหนด และเป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนส่วนต ำบล และลูกจ้ำงขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบล นำยก
องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจ มอบหมำยกำรปฏ บัต รำชกำรให้แก่รองนำยกองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลที่ได้รับแต่งตั้งในกำรสั่ง
หรือกำรปฏ บัต รำชกำรของนำยกองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลได้ ก ำหนดให้ปลัดองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลเป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำน
องค์กำรบร หำรส่วนต ำบล และลูกจ้ำงองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลรองจำกนำยกองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลและรับผ ดชอบควบคุมดูแล
รำชกำรประจ ำของเทศบำลให้เป็นไปตำมนโยบำย และมีอ ำนำจหน้ำท่ีอื่น ตำมที่มีกฎหมำยก ำหนด หรือตำมที่นำยกองค์กำรบร หำร
ส่วนต ำบลมอบหมำยประกอบกับประกำศคณะกรรมกำรพนักงำน ส่วนต ำบล  หลักเกณฑ์และ เง่ือนไขเกี่ยวกับกำรบร หำรงำน
บุคคลของพนักงำนส่วนต ำบล  ดังนั้น เพื่อให้กำรบร หำรรำชกำรเป็นไปตำมหลักกำรบร หำรก จกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตอบสนองควำม
ต้องกำรของ ประชำชน ลดขั้นตอนกำรให้บร กำรและไม่สร้ำงเง่ือนไขขั้นตอนที่มีควำมยุ่งยำก จึงจ ำเป็นต้องมีมำตรกำร กำร
มอบหมำยอ ำนำจ หน้ำทีข่ององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อเป็นกำรลดขั้นตอนกำรให้บร กำรประชำชนให้ได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนองควำมต้องกำร ของประชำชน  
2. เพื่อให้ประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำรให้บร กำรจำกหน่วยงำน  
3. เพื่อเป็นกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดส นใจในกำรสั่ง อนุญำต อนุมตั ของผู้บร หำรทุกระดับ  



๕๙ 
 

 

4. เพื่อป้องกันกำรผูกขำดอ ำนำจหน้ำที่ในกำรใช้ดุลยพ น จอันอำจเป็นเหตุแห่งกำรทุจร ตและประพฤต ม ชอบใน ต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร  

3. เป้ำหมำย  
  จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยงำนของนำยกองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล  ปลัด  และหัวหน้ำส่วนรำชกำร จ ำนวน 4 ฉบับ 
ประกอบด้วย นำยกองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล มอบหมำยให้รองนำยกองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล นำยกองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล 
มอบหมำยให้ปลัด รองปลัด  และหัวหน้ำ ส่วนรำชกำร ปลัด มอบหมำยให้รองปลัด และปลัดมอบหมำยให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร  

4. พ้ืนที่ด ำเนินกำร  
  องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู 

5. วิธีด ำเนินกำร  
1. ออกค ำสั่งมอบหมำยงำนในกำรสั่ง อนุญำต อนุมตั  ตำมกฎหมำย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ  สั่งกำร  
2. จัดท ำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกสว่นรำชกำรและผูร้ับมอบอ ำนำจใหป้ฏ บัต รำชกำรแทนรับทรำบและถอืปฏ บัต   
3. จัดท ำประกำศ ประชำสัมพันธใ์ห้ประชำชนทรำบ  
4. ให้ผู้รบัมอบหมำยงำนตำมค ำสัง่รำยงำนผลกำรปฏ บตั งำนตำมค ำสั่งที่ได้รับมอบหมำยในทุกเดือน  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

7. งบประมำณด ำเนินกำร   ไม่ใช้งบประมำณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  ส ำนักปลดัองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม  
 

 9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. ผลผลิต  

    มีค ำสั่งมอบหมำยงำนให้ผู้ที่เกีย่วข้องปฏ บัต รำชกำรแทน จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 4 ฉบับ  
2. ผลลัพธ์  

- ประชำชนมีควำมพึงพอใจในบร กำรที่ไดร้ับอยู่ในระดับดี  
- ประชำชนไดร้ับควำมสะดวก และลดกำรผูกขำดอ ำนำจหน้ำที่อันเปน็ช่องทำงแห่งกำรทุจร ต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๐ 
 

 

 
2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนินกจิกำร กำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
 

2.4.1(1)  ชื่อโครงกำร  :  กิจกรรมกำรมอบประกำศเกียรติคุณ พ่อดีเด่น – แม่ดีเด่น  
 

1. หลักกำรและเหตุผล    
             เนื่องในวโรกำส 5 ธันวำคม ของทุกปี เป็นวันเพ่อแห่งชำต  และในวโรกำส 12 ส งหำคมของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชำต  ซึ่งองค์กำรบร หำร

ส่วนต ำบล ได้ก ำหนดเป็นนโยบำยในกำรจัดงำนวันพ่อวันแม่แห่งชำต เป็นประจ ำทุกปีต ดต่อกันมำเพื่อเท ดทูนพระมหำกรุณำธ คุณของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9 และสมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำช นีนำถ ในรัชกำลที่ 9 ที่ทรงมีต่อพสกน กรชำวไทย
อย่ำง นำนัปกำร พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชำวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตำ ทรงห่วงใยอย่ำงหำที่เปรียบม ได้ และ
เป็นกำรเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชำต   เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต ตำม 
พระรำชบัญญัต สภำต ำบลและองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ ่มเต ม ฉบับที่  5 พ.ศ. 2546  มำตรำ 67 (6) ที่
ก ำหนดให้องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลมีหน้ำที่ส่งเสร มกำร พัฒนำเด็ก สตรี เยำวชน ผู้สูงอำยุ และคนพ กำร ประกอบกับองค์กำร
บร หำรส่วนต ำบล มีแนวทำงในกำรปฏ บัต งำนให้สอดคล้องกับส ำนักงำน คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจร ตแห่งชำต  
กำรบร หำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจร ต ในกำรเช ดชูเกียรต แก่ หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเน นก จกำร กำรประพฤต ตนให้เป็นที่
ประจักษ์ โดยกำรยกย่องเช ดชูเกียรต ผู้ที่มีควำมซื่อสัตย์ สุจร ต มีคุณธรรม จร ยธรรม ยกย่องเช ดชูเกียรต ผู้ที่ให้ควำมช่วยเหลือ
ก จกำรสำธำรณะของท้องถ ่น  ดังนั้น องค์กำรบร หำรส่วนต ำบล จึงได้จัดก จกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชำต  คือกำรคัดเลือกพ่อและแม่
ดีเด่นในพื้นที่  เพื่อมอบโล่ ประกำศเกียรต คุณฯ เป็นกำรสร้ำงแบบฉบับที่ดีให้ปรำกฏแก่สำธำรณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึง
หนำ้ที่อันส ำคัญย ่งของพ่อ และแม่ ที่ส ำคัญเพื่อเป็นแบบอย่ำงท่ีดีของคนในชุมชนต่อไป  

 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อยกย่องเช ดชูเกียรต แก่พ่อ แม่ ผู้มีควำมซื่อสตัย์ สุจร ต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จร ยธรรม  
2. เพื่อให้พ่อ แม่ ท่ีได้รับกำรคัดเลือกไดเ้ป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่บุตร ธ ดำ และสังคมสบืไป  

3. เป้ำหมำย  จัดพ ธีมอบโล่ประกำศเกียรต คุณแก่พ่อดเีด่น แมด่ีเด่น จ ำนวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 10 คน  

4. พ้ืนที่ด ำเนินกำร  
  องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู 

5. วิธีด ำเนินกำร  
1. จัดท ำประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์และว ธีกำรคดัเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบตั ที่จะได้รับกำรคัดเลือกให้เป็น พ่อ แม ่

ดีเด่น ประจ ำปี เพื่อประกำศให้ประชำชนทรำบ  
2. แจ้งประกำศหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 2 ต ำบล จ ำนวน 9 หมู่บ้ำน 

เพื่อให้แต่ละหมู่บ้ำน ด ำเน นกำรคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอช่ือเข้ำรับกำรคัดเลือกในช้ันต้นมำยังองค์กำรบร หำรส่วน
ต ำบล เพื่อให้คณะกรรมกำรพ จำรณำ กลั่นกรองได้พ จำรณำอีกครั้งหนึ่ง  

3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพ จำรณำกลั่นกรองเพื่อท ำหน้ำท่ีกลั่นกรองคุณสมบตั ผู้ที่ถูกเสนอช่ือจำกหมู่บ้ำนต่ำงๆ ภำยใน
เขตองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู 

4. คณะกรรมกำรฯ เสนอช่ือพ่อ แม่ ดีเด่นที่ผ่ำนกำรกลั่นกรองด้ำนคุณสมบัต  โดยเสนอรำยช่ือให้ผู้บร หำรทรำบ และเห็นชอบ  
      5. ด ำเน นกำรจัดพ ธีกำรมอบโล่ ตำมระเบียบฯ ในวันพ่อแห่งชำต ส ำคัญที่ตรงกับวันเฉล มพระชนมพรรษำของ

พระบำทสมเด็จ พระเจ้ำอยู่หัวภูม พลอดุลยเดช รัชกำลที่ 9 และวันแม่แห่งชำต  วันเฉล มพระชนมพรรษำของ ของสมเด็จพระนำง
เจ้ำส ร ก ตต ์พระบรมรำช นีนำถ ในรัชกำลที่ 9 จ ำนวน 2 ครั้ง/ปี 

  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร   ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 

7. งบประมำณด ำเนินกำร   10,000  บำท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู  
  
 
 



๖๑ 
 

 

9. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์  
1. ผลผลิต  

- มีพ่อแม่ดีเด่นที่ได้รับเช ดชูเกียรต ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของจ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย  
2. ผลลัพธ์   

- พ่อแม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกำศเกียรต คุณ มีควำมพึงพอใจไม่น้อยกว่ำระดับดี  

-  มีพ่อแม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธ ดำ และสังคมสืบไป  

 
2.4.1 (2) ชื่อโครงกำร  :  กิจกรรมกำรมอบประกำศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น  

1. หลักกำรและเหตุผล  
           เนื่องจำกในวันที่ 8 มีนำคมของทุกปี จะมีกำรจัดก จกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกำสวันสตรีสำกลและระลึกถึงควำม 
เป็นมำแห่งกำรต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งควำมเสมอภำค ยุต ธรรม สันต ภำพ และกำรพัฒนำและจัดตั้งขึ้นเพื่อเท ดพระเกียรต สมเด็จ พระ
นำงเจ้ำฯ พระบรมรำช นีนำถ เนื่องในวันมหำมงคล 12 ส งหำคม ซึ่งเป็นวันเฉล มพระชนม์พรรษำของพระองค์ ด้วยส ำนึก ในพระ
มหำกรุณำธ คุณที่ทรงมีพระว ร ยะอุตสำหะ ตรำกตร ำบ ำเพ็ญพระรำชกรณียก จเพื่อให้คนไทยได้มีโอกำส และได้ พระรำชทำนให้
วันที่ 1 เดือนส งหำคมเป็น วันสตรีไทย ของทุกปี เพื่อให้ผู้ให้ผู้หญ งไทยมีโอกำสแสดงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรพัฒนำ
ประเทศควบคู่ไปกับกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สถำบันสังคม และให้สำมำรถเทียบเท่ำสตรีสำกลของหลำยประเทศ ที่เจร ญแล้ว  
เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต สภำต ำบลและองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล ต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ ่มเต ม ฉบับที่  5 พ.ศ. 
2546 มำตรำ 67 (6) ที่ก ำหนดให้องค์กำรบร หำรส่วนต ำบล มีหน้ำที่ส่งเสร มกำร พัฒนำเด็ก สตรี เยำวชน ผู้สูงอำยุ และคนพ กำร ประกอบกับ
องค์กำรบร หำรส่วนต ำบล มีแนวทำงในกำรปฏ บัต งำนให้สอดคล้องกับส ำนักงำน คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจร ตแห่งชำต กำร
บร หำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจร ต ในกำรเช ดชูเกียรต แก่ หน่วยงำน /บุคคลในกำรด ำเน นก จกำรกำรประพฤต ตนให้เป็นที่
ประจักษ์ โดยกำรยกย่องเช ดชูเกียรต ผู้ที่มีควำมซื่อสัตย์ สุจร ต    มีคุณธรรม จร ยธรรมยกย่องเช ดชูเกียรต ที่ให้ควำมช่วยเหลือ
ก จกำรสำธำรณะของท้องถ ่น  ดังนั้นองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล จึงได้จัดให้มีก จกรรมกำรมอบรำงวัลสตรีดีเด่น โดยกำรมอบเกียรต 
บัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มี คุณสมบัต  ดังนี้  

1. เป็นผู้มีควำมขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจร ต มำนะอดทน มีควำมประพฤต ดีเป็นสมำช กท่ีดีของสังคม  
2. เป็นผู้ท ำคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชำต อย่ำงเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่ำงแก่คนท่ัวไป  
3. เป็นผู้ท ำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำต  ในด้ำนกำรศึกษำ พัฒนำสังคม เศรษฐก จ กำรสำธำรณสุข สังคม 

สงเครำะห์ ฯลฯ ด้วยควำมเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบอย่ำงแก่คนท่ัวไป  

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อยกย่องเช ดชูเกียรต สตรีที่มีควำมซื่อสัตย์ สุจร ต มีคุณธรรม จร ยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้อย่ำงภำคภูม ใจ   
2 เพื่อยกย่องเช ดชูเกียรต สตรีที่ประพฤต ปฏ บัต ตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและก ำลังใจในกำรบ ำเพ็ญตน       

ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป  

3. เป้ำหมำย  
  มอบประกำศเกียรต คุณให้แก่สตรีได้รับกำรคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น จ ำนวน 10 คน  

4. พ้ืนที่ด ำเนินกำร  
  องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู 

5. วิธีด ำเนินกำร  
1. จัดท ำประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์และว ธีกำรคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัต ที่จะได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นสตรี ดีเด่น

ประจ ำปี เพื่อประกำศให้ประชำชนทรำบ  
2. แจ้งประกำศหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกให้สมำช กชมรมสตรี ทรำบทั่วกัน เพื่อให้แต่ละต ำบล ด ำเน นกำรคัดเลือก กลั่นกรอง

บุคคลที่สมควรเสนอช่ือเข้ำรับกำรคัดเลือกในช้ันต้นมำยัง อบต.  เพื่อให้คณะกรรมกำรพ จำรณำ กลั่นกรองได้พ จำรณำอีกครั้งหนึ่ง  
3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพ จำรณำกลั่นกรองเพื่อท ำหน้ำที่กลั่นกรองคุณสมบัต ผู้ที่ถูกเสนอช่ือจำกแตล่ะต ำบลภำย ใน 

เขตองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล 
4. คณะกรรมกำรฯ เสนอรำยช่ือสตรีดีเด่นที่ผ่ำนกำรกลั่นกรองด้ำนคุณสมบัต  โดยเสนอรำยช่ือให้ผู้บร หำรทรำบ และเห็นชอบ  
5. ด ำเน นกำรจัดพ ธีกำรมอบประกำศเกียรต คณุให้แก่สตรีดีเด่นตำมระเบียบฯ ในวันสตรสีำกล จ ำนวน 1 ครั้ง/ปี   
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

7. งบประมำณด ำเนินกำร   ไม่ใช้งบประมำณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  กองสวัสด กำรสังคมองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู  

9. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธ  ิ์ 
ผลผลิต  
-สตรดีีเด่นผู้บ ำเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคมตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไดร้บกัำรยกย่องเช ดชูเกียรต  ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  
ผลลัพธ  ์ 
-สตรดีีเด่นผู้ได้รับกำรเช ดชูเกียรต มีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดี    
-มีสตรีทีเ่ป็นบุคคลต้นแบบท่ีดี ปรำกฏต่อสังคมสืบไป  

 
 

2.4.1 (3)  ชื่อโครงกำร : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงำน/บุคคลทีป่ระพฤตปิฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

1. หลักกำรและเหตุผล  
   สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยควำมเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อควำมอยู่รอดในเช งเศรษฐก จแบบทุนน ยม ท ำให้กำรมี 
คุณธรรม จร ยธรรมของผู้คนเก ดควำมเสื่อมถอย เก ดปัญหำมำกมำยในปัจจุบัน ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำรทุจ ร ตทุกระดับทุกภำค 
ส่วนรวมถึงปัญหำกำรก่ออำชญำกรรมและอื่นๆ  เพื่อเป็นกำรส่งเสร มให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้ำงแบบอย่ำงที่ดีแก่คนรุ่นหลัง 
องค์กำรบร หำรส่วนต ำบล จึงจัดให้มีกำรยกย่อง เช ดชู เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์และมอบรำงวัลหรือประกำศเกียรต คุณแก่ผู้กระท ำควำมดี 
เพื่อส่งเสร มสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่คนดี เหล่ำนั้นให้ร่วมกันสร้ำงสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จร ยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่ำง เพื่อ
ปลุกกระแสกำรสร้ำงสังคมแห่งควำมดี อย่ำงเป็นรูปธรรม เนื่องจำกควำมดีและคุณธรรม เป็นรำกฐำนอันส ำคัญในกำรพัฒนำสังคม 
สู่ควำมอยู่เย็นเป็นสุข  
   

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อยกย่องเช ดชูเกียรต แก่หน่วยงำน/บุคคลทีม่ีควำมซื่อสัตย์ สุจร ต มีคุณธรรม จร ยธรรม  
2. เพื่อยกย่องเช ดชูเกียรต แก่หน่วยงำน/บุคคลที่ให้ควำมช่วยเหลือก จกำรสำธำรณะของท้องถ ่น  
3. เพื่อยกย่องเช ดชูเกียรต แก่หน่วยงำน/บุคคลทีด่ ำรงตนตำมหลักเศรษฐก จพอเพียง  
4. เพื่อสร้ำงขวัญ ก ำลังใจ ตลอดจนปลุกจ ตส ำนึกและกระตุ้นให้ทุกภำคส่วนได้มีแบบอย่ำงท่ีดีอันเป็น กศุโลบำย หนึ่งใน

กำรปลูกจ ตส ำนึกใหส้ังคมตระหนกัถึงคุณค่ำแห่งควำมดมีำกย ่งข้ึน  

3. เป้ำหมำย/ผลผลิต  มีกำรยกยอ่งเช ดชูเกียรต แก่หน่วยงำน/บุคคลที่ประพฤต ปฏ บตั ตนเปน็แบบอยำ่งที่ดีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 10 คน/ปี  

4. พ้ืนที่ด ำเนินกำร  
  พื้นที่องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม  

5. วิธีด ำเนินกำร  
  จัดให้มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธย์กย่องเช ดชูเกียรต หน่วยงำน/บุคคลที่ประพฤต ปฏ บัต ตนให้เป็นท่ีประจักษ์ผำ่น ทำงสื่อ
ช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ วำรสำรองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล เว็บไซต์องค์กำรบร หำรส่วนต ำบล สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564  

7. งบประมำณด ำเนินกำร   ไม่ใช้งบประมำณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม  

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   จ ำนวนหน่วยงำน/บุคคลที่ได้รับกำรยกย่องเช ดชูเกียรต   
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  2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ควำมช่วยเหลือกิจกำรสำธำรณะของท้องถิ่น     
 
               2.4.2  (1)  ชื่อโครงกำร  :  กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่น             

ผู้ท ำคุณประโยชน์หรือเข้ำร่วมในกิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 

1. หลักกำรและเหตุผล  
   กำรส่งเสร มคุณธรรมและจร ยธรรมให้เก ดขึ้นในหน่วยงำนและสังคม ถือเป็นกำรสร้ำงรำกฐำนอันส ำคัญในกำร
พัฒนำ สังคมสู่ควำมอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพำะเน้นกำรส่งเสร มและสนับสนุนให้คนด ำรงชีว ตตำมแนวปรัชญำเศรษฐก จพอเพียง กำร
มีคุณธรรม จร ยธรรม ว ร ยะอุตสำหะ กล้ำหำญ ซื่อสัตย์สุจร ต และเสียสละเพื่อส่วนรวม ถือว่ำเป็นหลักส ำคัญของกำรท ำควำมดี 
ดังนั้น เพื่อส่งเสร มให้บุคลำกร หน่วยงำนที่มีควำมตั้งใจในกำรปฏ บัต งำนด้ วยควำมซื่อสัตย์ สุจร ต ท ำควำมดีอย่ำงต่อเนื่องเป็น 
แบบอย่ำงแก่ประชำชนต ำบลท่ำตูม บ้ำนธำตุ ผู้ที่ท ำคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้ำร่วมในก จกรรมขององค์กำรบร หำรสว่นต ำบลท่ำตมู 
อย่ำงสม่ ำเสมอ องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม จึงจัดก จกรรมยกย่องและเช ดชูควำมดี ควำมซื่อสัตย์ สุจร ต และกำรต่อต้ำนกำร
ทุจร ตแก่บุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่น ผู้ท ำควำมดี มีควำมซื่อสัตย์สุจร ต และผู้ท ำคุณประโยชน์หรือเข้ำร่วมในก จกรรมของ
องค์กำรบร หำรส่วนต ำบล โดยกำรมอบใบประกำศ เกียรต คุณเพื่อยกย่องบุคคลผู้เสยีสละและท ำคุณประโยชน์ให้กับองค์กำรบร หำร
ส่วนต ำบลที่ควรได้รับกำรยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่ำง และจัดก จกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ให้ประชำชน 
หน่วยงำน องค์กรในเขตองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล มีค่ำน ยม ยกย่อง เช ดชู และเห็นคุณค่ำของกำรประพฤต ปฏ บัต ตนตำมหลัก
คุณธรรมและจร ยธรรม  

2. วัตถุประสงค์  
1. เพือ่สร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่ผูท้ ำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในก จกรรมขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบล 
2. เพื่อส่งเสร มกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ประชำชน หน่วยงำน องค์กรทั้งภำครัฐและภำคเอกชนในเขตองค์กำรบร หำร

ส่วนต ำบล ตระหนักถึงควำมซื่อสตัย์สุจร ต เสียสละเพื่อประโยชน์สว่นรวม  
3. เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ ประชำสมัพันธ์ ให้ประชำชน หน่วยงำน องค์กรในเขตองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล มีค่ำน ยม 

ยกย่อง เช ดชู และเห็นคณุค่ำของกำรประพฤต ปฏ บัต ตนตำมหลักคณุธรรมและจร ยธรรม  

3. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
- ประชำชน หน่วยงำน องค์กรทั้งภำครัฐและภำคเอกชนในเขตองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล 
- ผู้ท ำคุณประโยชน์ และมสี่วนร่วมในก จกรรมขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบล 

4. พ้ืนที่ด ำเนินกำร    พื้นที่ในเขตองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 
 

5. วิธีด ำเนินกำร  
1.  จัดประชุมช้ีแจงแนวทำงกำรด ำเน นก จกรรมเพื่อสร้ำงมำตรกำรรว่มกันในกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพ จำรณำใน      

กำรคัดเลือกบุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่น  
2.  คัดเลือกและประกำศยกย่องบคุคล หน่วยงำน องค์กรท ำควำมดี เพื่อให้เป็นแบบอย่ำง  
3.  จัดก จกรรมยกย่องเช ดชูเกียรต  และมอบใบประกำศแก่บุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่นท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกและได้ 

คะแนนสูงสดุ  
 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตลอดปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564 
 

7. งบประมำณด ำเนินกำร  ไม่ใช่งบประมำณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร     ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล 
 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. ยกย่องและเช ดชูเกียรต แก่บุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่น ผู้ท ำคุณประโยชน์หรือเข้ำร่วมในก จกรรมของ องค์กำร

บร หำรส่วนต ำบล 
2. ประชำชน หน่วยงำน องค์กรในเขตองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล  มีค่ำน ยม ยกย่อง เช ดชู และเห็นคุณค่ำของกำร

ประพฤต  ปฏ บัต ตนตำมหลักคุณธรรมและจร ยธรรม     
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2.4.2 (2) ชื่อโครงกำร : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้มีจิตสำธำรณะ  

1. หลักกำรและเหตุผล  
   ในปัจจุบันสังคมไทยให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและกำรบร กำรสำธำรณะแบบมีส่วนร่วมตำมที่ 
บัญญัต ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย นอกจำกนี้ยังเป็นกำรยกย่องเช ดชูเกียรต บุคคล เด็ก เยำวชนและองค์กรที่ให้ กำร
สนับสนุนกำรด ำเน นก จกรรมด้ำนศำสนำ ศ ลปะและวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชำต  เพื่อเป็นขวัญก ำลังใจ
ให้บุคคลหรือองค์กรมีควำมมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน ำในกำรส่งเสร ม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทำง ศ ลปวัฒนธรรมของชำต สืบไป 
กองกำรศึกษำ จัดท ำก จกรรมเช ดชูเกียรต ประชำชนผู้มีจ ตสำธำรณะ เพื่อน ำผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกระดับหมู่บ้ำนเข้ำรับใบประกำศ
เช ดชูเกียรต และเนื่องในวันสืบสำนประเพณี วันสงกรำนต์ และวันผู้สูงอำยุในทุกปีงบประมำณ เพื่อเป็นขวัญก ำลังใจ ให้ประชำชนมี
ควำมมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่ำงต่อบุคคลอื่นในชุมชน  
 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยำวชน ที่ให้กำรสนับสนุนกำรด ำเน นกำรก จกรรมด้ำนศำสนำ ศ ลปวัฒนธรรม ที่เป็น 

ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชำต อย่ำงต่อเนื่องให้สังคมไดร้ับรู้  
2.  เพื่อประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงำนของผู้ที่ไดร้ับรำงวัลใหเ้ป็นตัวอย่ำงที่ดีแก่สำธำรณชนต่อไป  
3. เพื่อเป็นขวัญและก ำลังใจให้บุคคล เด็กและเยำวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสร มกำรด ำเน นงำนดำ้นศำสนำ ศ ลปะ 

และวัฒนธรรมอย่ำงต่อเนื่องและกว้ำงขวำงย ่งข้ึน  
 

3. เป้ำหมำย  เด็ก เยำวชน และประชำชนในพ้ืนท่ีองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม (ต ำบลท่ำตมู – ต ำบลบ้ำนธำตุ) 
 

4. สถำนที่ด ำเนินกำร   องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู 
 
5. วิธีด ำเนินกำร  

1. ประชำสัมพันธ์ก จกรรมเช ดชูเกยีรต ประชำชนผู้มีจ ตสำธำรณะ  
2. ประสำนก ำนนั ผูใ้หญ่บ้ำน และสมำช ก อบต. เพื่อคดัเลือกบคุคลผู้เขำ้ร่วมก จกรรมเช ดชูเกียรต ประชำชนผูม้ีจ ต สำธำรณะ  
3. จัดท ำเอกสำรผู้ท ำคณุประโยชน์ด้ำนต่ำงๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบญัชำ ดังนี้  

- ด้ำนช่วยเหลือสังคมดเีด่น (ประชำชน)  
- ด้ำนถ่ำยทอดภมู ปัญญำท้องถ ่นดีเด่น (ประชำชน)  
- ด้ำนอนุรักษ์ศ ลปวัฒนธรรมกำรแสดง  (เด็กและเยำวชน)  

4. ด ำเน นกำรจัดท ำก จกรรมเช ดชเูกียรต ประชำชนผูม้ีจ ตสำธำรณะ  
5. สรปุผลกำรจดัท ำก จกรรมเช ดชูเกียรต ประชำชนผู้มีจ ตสำธำรณะเพื่อเสนอผู้บังคับบญัชำ  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

7. งบประมำณด ำเนินกำร   ไม่ใช้งบประมำณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  ผู้ท ำคุณประโยชน์ได้รับกำรเช ดชูเกียรต ประชำชนผู้มีจ ตสำธำรณะ เพื่อให้เป็นแบบอย่ำงกับประชำชน  

    

 

 

 

 



๖๕ 
 

 

 2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ำรงตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง     

 2.4.3 (1) ชื่อโครงกำร : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้ปฏิบัติตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  
 

1. หลักกำรและเหตุผล  
   เศรษฐก จพอเพียงเป็นปรัชญำที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงมีพระรำชด ำรัสช้ีแนะแนวทำงกำรด ำเน นชีว ตแก่ 
พสกน กรชำวไทยมำโดยตลอดนำนกว่ำ 25 ปี ตั้งแต่ก่อนว กฤต กำรณ์ทำงเศรษฐก จ และเมื่อภำยหลังได้ทรงเน้นย้ ำแนวทำงกำร 
แก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนภำยใต้กระแสโลกำภ วัฒน์และควำมเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ซึ่ง 
กำรเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท ำกำรผล ตเพื่อกำรบร โภคโดยอำศัยธรรมชำต ตำมสภำพแวดล้อมมีกำรปลูกพืชหลำกหลำย 
ชน ดคละกัน ท้ังพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมำมีกำรพัฒนำเป็นกำรเกษตรเพื่อ กำร
บร โภคและจ ำหน่ำย ท ำให้ต้องใช้ทรัพยำกรจำกภำยนอกมำกขึ้น ต้นทุนกำรผล ตสูงขึ้นประกอบกับเก ดว กฤต ทำงเศรษฐก จ ของ
ประเทศ ท ำให้ต้องหันกลับมำท ำกำรเกษตรเพื่อกำรบร โภคและจ ำหน่ำยในลักษณะเศรษฐก จพอเพียงอีกครั้ง กำรปลูกผัก สวนครัว
จึงเป็นอีกแนวทำงหนึ่งที่น่ำสนใจ เนื่องจำกเป็นกำรเกษตรแบบพึ่งพำตนเองเป็นกำรใช้พื้นท่ีเล็กๆ ให้เก ด ประโยชน์ ปลอดภัยจำก
กำรใช้สำรเคมีและสำรพ ษตกค้ำง ท ำให้สภำพแวดล้อมของบร เวณบ้ำนน่ำอยู่น่ำอำศัย และที่ส ำคัญ สำมำรถใช้บร โภคในครัวเรือน
เป็นกำรลดรำยจ่ำยของครอบครัวแทนที่จะซื้อจำกตลำด และเหลือจำกกำรบร โภคในครัวเรือน สำมำรถขำยเป็นกำรเพ ่มรำยได้
ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย   ในรอบปีที่ผ่ำนมำเกษตรกรท ำนำในพื้นที่ต ำบลท่ำตูม บ้ำนธำตุ ประสบกับปัญหำเรื่องน้ ำที่ใช้ในกำร
เพำะปลูกไม่เพียงพอ  ประกอบกับรำคำข้ำวตกต่ ำ  ท ำให้รำยได้ไม่เพียงพอต่อกำรด ำรงชีพของเกษตรกร  กำรปลูกพืชผัก สวนครัว 
ตำมแนวทำงเศรษบก ฐก จพอเพียง จึงเป็นว ธีหนึ่งของกำรด ำเน นกำรมำตรกำรช่วยเหลือเกษตรกรที่ ได้รับผลกระทบจำกกำรขำด
แคลนน้ ำท ำนำ  องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมได้เห็นควำมส ำคัญของกำรส่งเสร มกำรด ำเน นชีว ตตำมหลักเศรษฐก จพอเพียงเร ่ม
จำก กำรด ำเน นชีว ตในครัวเรือนเป็นล ำดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บร กำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบล  คัดเลือก 
ประชำชนที่ปฏ บัต ตนตำมปรัชญำเศรษฐก จพอเพียง ท่ีสำมำรถลดกำรใช้ทรัพยำกรน้ ำและต้นทุนในกำรใช้จ่ำยลงได้ และ สำมำรถ
น ำผล ตผลที่เหลอืจำกกำรบร โภคไปเพ ่มรำบได้อีกทำงหนึ่ง โดยเฉพำะเกษตรกรในเขตชลประทำน ที่มีกำรบร หำร จัดกำรน้ ำในพ้ืนท่ี
เพำะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปร มำณน้ ำต้นทุนและสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นตัวอย่ำง ตลอดจน สำมำรถถ่ำยทอด
ควำมรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำกภัยแล้งให้มีรำยได้จำกก จกรรมอื่นทดแทนอย่ำงยั่งยืน จึง ได้จัดท ำก จกรรมเช ด
ชูเกียรต ประชำชนผู้ปฏ บัต ตำมปรัชญำเศรษฐก จพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นว ทยำกรประจ ำศูนย์เรียนรู้ โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำร  ศูนย์สำธ ตเกษตรผสมผสำน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่ำงให้แก่เกษตรกรได้น้อมน ำแนวทำง ปรัชญำเศรษฐก จพอเพียงของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมำใช้ในกำรด ำเน นชีว ตอีกด้วย  

2. วัตถุประสงค ์ 
   เพื่อเช ดชูเกียรต ประชำชนผู้ปฏ บัตต ำมปรัชญำเศรษฐกจ พอเพียง ให้เป็นตัวอย่ำงและเป็นว ทยำกร ประจ ำศูนย์
เรียนรู้ โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร  ศูนย์สำธต เกษตรผสมผสำน ถ่ำยทอดให้แก่เกษตรกร  

3. สถำนที่ด ำเนินกำร  ศูนย์เรียนรู้กำรเกษตร  หมู่ที ่ 1  ต ำบลบ้ำนธำตุ  อ ำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 

4. วิธีด ำเนินกำร  
1. ประชุมคณะกรรมกำรศูนย์บร กำรฯ ประจ ำต ำบลท่ำตูม – ต ำบลบ้ำนธำตุ 
2. ด ำเน นโครงกำรเศรษฐก จพอเพียง ประจ ำปี 2561 - 2564 
3. มอบใบประกำศนยีบัตร และแต่งตั้งให้เป็นว ทยำกรประจ ำศูนย์เรียนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร  ศูนย์ สำธ ตเกษตรผสมผสำน  
4. ประชำสมัพันธ์ศูนย์เรียนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร   ศูนย์สำธ ตเกษตรผสมผสำน  
5. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนน งำนตำมโครงกำรเศรษฐก จพอเพียง 

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ระหว่ำงเดือนเมษำยน – ส งหำคม   

6. งบประมำณด ำเนินกำร  ไม่ใช้งบประมำณ  

7. ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ  ส ำนกัปลดัองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลทำ่ตูม  
 8. ตัวชี้วัด   ระดับควำมส ำเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้ำร่วมโครงกำรเศรษฐก จพอเพยีง เพื่อสนองพระรำชด ำร  ตำมหลักปรัชญำ 

เศรษฐก จพอเพียง  
9. ผลลัพธ ์ เกษตรกรที่ผ่ำนกำรอบรมสมัครใจเข้ำร่วมโครงกำรเศรษฐก จพอเพียงเพื่อสนองพระรำชด ำร  ตำมหลักปรัชญำ เศรษฐก จ   
               และน ำกลับไปด ำเน นกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม  



๖๖ 
 

 

  2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต  
2.5.1 ด ำเนินกำรให้มีข้อตกลงระหว่ำงบุคลำกรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำม 

ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และกำรบริหำรรำชกำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี   

2.5.1 (1)  ชื่อโครงกำร  :  มำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัตริำชกำร”  

1. หลักกำรและเหตุผล  
   จำกกำรประเม นคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเน นงำนของหน่วยงำนภำครัฐได้ก ำหนดดัชนีในกำรประเม นที่ 
ค ำนึงถึงหลักธรรมำภ บำล จรรยำบรรณสำกล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้ อเท็จจร งของกำรทุจร ตที่เก ดขึ้น 
ภำยในหน่วยงำนของภำครัฐ สำเหตุส่วนมำกเก ดจำกกำรด ำเน นงำนของระดับบุคคล หรือเก ดจำกปัจจัยทำงวัฒนธรรมของ องค์กร 
หรือเก ดจำกลักษณะงำนและกำรรับส ่งของต่ำงๆ ท่ีเอื้อให้เก ดกำรทุจร ต ดังนั้น ว ธีกำรบร หำรจัดกำรภำยในองค์กรที่ น ำไ ปสู่กำร
ปรับเปลี่ยนพฤต กรรม ค่ำน ยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลำยเป็นส ่งที่ยอมรับได้ของผู้บร หำรและเจ้ำหน้ำท่ี ภำยในองค์กร โดย
กำรสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมรับผ ดชอบและกำรมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจร ตภำยในองค์กร ของ ผู้บร หำรและเจ้ำหน้ำที่
ถึงแม้จะเป็นส ่งที่ยำกต่อกำรด ำเน นงำนก็ตำม แต่เป็นส ่งส ำคัญที่หน่วยงำนต้องสร้ำงให้เก ดกำร เปลี่ยนแปลงเพื่อน ำไปสู่องค์กรที่มี
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเน นงำน ตลอดจนเป็นกำรสร้ำงแนวร่วมในกำรต่อต้ำน กำรทุจร ตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน 
และประเทศเก ดควำมตระหนักถึงภัยจำกำกรทุจร ตและปฏ เสธกำรทุจร ตในทุกรูปแบบ  ดังนั้น องค์กำรบร หำรส่วนต ำบล  จึงได้
จัดท ำมำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำรปฏ บัต รำชกำร” ที่ก ำหนดดัชนีในกำรประเม นกำร ปฏ บัต รำชกำรด้วยควำมซื่อสตัย ์สุจร ต ตำม
แนวทำงกำรบร หำรก จกำรบ้ำนเมืองที่ดี ข้ึน เพื่อเป็นกำรพัฒนำว ธีกำรด ำเน นงำน ภำยในองค์กรที่จะน ำไปสู่กำรยกระดับคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเน นงำนให้สูงขึ้น  

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้บุคลำกรปฏ บัต รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจร ต มีคุณธรรม ตำมแนวทำงกำรบร หำรก จกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
2. เพื่อให้ทุกส่วนรำชกำร (ส ำนัก/กอง) น ำไปยึดถือและปฏ บัต   
3. เพื่อเสร มสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่มีควำมโปร่งใส มีคุณธรรม  

3. เป้ำหมำย/ผลผลิต   บุคลำกรในองค์กรปฏ บัต ตำมเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงกำรปฏ บัต รำชกำร  

4. พ้ืนที่ด ำเนินกำร   องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม   

5. วิธีด ำเนินกำร  
1. จัดท ำข้อตกลงในกำรปฏ บัต รำชกำรของทุกส่วนรำชกำรระหว่ำงส่วนรำชกำรกับผู้บร หำรท้องถ ่นที่มีดัชนีในกำร 

ประเม นกำรปฏ บัต รำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจร ต ตำมแนวทำงกำรบร หำรก จกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
2. รวบรวมรำยงำนข้อตกลงกำรปฏ บัต รำชกำรของทุกส่วนรำชกำรเสนอผู้บร หำรทรำบ  
3. ประชำสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนรำชกำรถือปฏ บัต   

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร   ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2564 
7. งบประมำณด ำเนินกำร   ไม่ใช้งบประมำณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   ทุกส ำนัก/กอง (ส ำนักงำนปลัด กองคลัง  กองช่ำง กองสวัสด กำรฯ กองกำรศึกษำฯ)   
  
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  มีกำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏ บัต รำชกำร  
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2.5.2 มีกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำร จังหวัด อ ำเภอ ที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจ หน้ำที่
เพื่อกำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

2.5.2 (1) ชื่อโครงกำร : กิจกรรม ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด ำเนินกำรตำม
อ ำนำจหน้ำที่เพื่อกำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแล กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

1. หลักกำรและเหตุผล  
   องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด ำเน นกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่เพื่อกำร
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล กำรปฏ บัต รำชกำรขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม เนื่องจำกเห็นควำมส ำคัญของกำรตรวจสอบที่จะ
เป็นปัจจัยส ำคัญช่วยให้กำรด ำเน นงำนตำม ภำรก จขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม เป็นไปอย่ำงมีประส ทธ ภำพและประส ทธ ผล 
ช่วยป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเน นงำนที่ ผ ดพลำดและลดควำมเสียหำยที่อำจจะเก ดขึ้น ซึ่งนอกจำกจะให้ควำมร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบภำยนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อ ำเภอ) แล้ว องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม ยังให้ควำมส ำคัญกับกำร
ตรวจสอบภำยในด้วย โดยให้มีเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยในท ำหน้ำที่ ตรวจสอบภำยในโดยอ สระ/มีแผนกำรตรวจสอบภำยใน และ
รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในทุกส่วนรำชกำร  กำรให้ควำมร่วมมือกับส ำนักงำนกำรตรวจเง นแผ่นด น ในกำรตรวจสอบบัญชีและ
งบกำรเง นประจ ำปี ได้มอบหมำยให้ หน่วยงำนผู้เบ ก/หัวหน้ำหน่วยคลัง มีหน้ำที่ให้ค ำช้ีแจงและอ ำนวยควำมสะดวกแก่เจ้ำหน้ำที่
ของส ำนักงำนกำรตรวจเง นแผ่นด น กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้ำหน่วยงำนผู้เบ ก/หัวหน้ำหน่วยงำนคลังปฏ บัต ตำมข้อทักท้วง
โดยเร็ว อย่ำงช้ำไม่เก น 45 วัน     นับจำกวันท่ีได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ช้ีแจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ำยังไม่มี
เหตุผลที่จะล้ำงข้อทักท้วง ก็จะ ด ำเน นกำรช้ีแจงเหตุผลและรำยงำนให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดให้เสร็จส ้นภำยใน 45 วัน นับจำกวันท่ีได้
รับทรำบผลกำรว น จฉัย ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเง น กำรเบ กจ่ำยเง น กำรฝำกเง น กำรเก็บรักษำเง น และกำร
ตรวจเง นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ ่มเต มถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ในกรณีที่มีกำรตรวจสอบกำร
ทุจร ต มีกำรมอบหมำยให้งำนสอบสวนและด ำเน นกำรทำงว นัย ฝ่ำยน ต กำรและ ด ำเน นกำรทำงว นัย มีหน้ำที่ด ำเน นกำรให้เป็นไป
ตำมระเบียบกฎหมำยโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่ เลือกปฏ บัต  กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่ำวหำบุคลำกรที่ปฏ บัต รำชกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่โดยม ชอบ  นอกจำกนี้ ยังให้ควำมร่วมมือกับส ำนักงำน ป.ป.ช./ส ำนักงำน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด ำเน นกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่
เพื่อกำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแล กำรปฏ บัต รำชกำรขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท ่ำตูม เพื่อควำมโปร่งใส และป้องกันกำรทุจร ต 
และผลกำร บร หำรงำนท่ีผ่ำนมำในรอบ 10 ปี ไม่พบกำรทุจร ตแต่อย่ำงใด  
 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้เป็นมำตรกำรจัดกำร กรณีได้รับทรำบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจร ต  
2. เพื่อควำมโปร่งใส และป้องกันกำรทุจร ต ตำมหลักกำรบร หำรก จกำรบ้ำนเมืองที่ดี  

3. เป้ำหมำย/ผลผลิต   ทุกส ำนัก/กอง/ฝ่ำย จัดท ำข้อตกลงกำรปฏ บัต รำชกำรต่อผู้บร หำร  

4. พ้ืนที่ด ำเนินกำร       ทุกส ำนัก/กอง (ส ำนักงำนปลัด  กองคลัง  กองช่ำง   กองสวัสด กำรฯ  กองกำรศึกษำฯ) 
 

5. วิธีด ำเนินกำร  
- ทุกส ำนัก/กอง 
-  ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด ำเน นกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่เพื่อกำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแล กำรปฏ บัต 
รำชกำรขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 
- ปฏ บัต ตำมข้อทักท้วงฯ ตำมระเบียบ ฯ ภำยในก ำหนด  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร    4  ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
  
7. งบประมำณด ำเนินกำร   ใช้จ่ำยงบประมำณรวมในหมวดค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย และวัสดุ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร    ทุกส ำนัก/กอง  (ส ำนักงำนปลัด  กองคลัง  กองช่ำง   กองสวัสด กำรฯ  กองกำรศึกษำฯ) 
 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม มีมำตรกำรจัดกำร กรณีได้รับทรำบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจร ต  
2. องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม มีควำมโปร่งใส และป้องกันกำรทุจร ต ตำมหลักกำรบร หำรก จกำรบ้ำนเมืองที่ดี  
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2.5.2 (2) ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนตรวจสอบทั้งภำครฐัและองคก์รอิสระ”  

1. หลักกำรและเหตุผล  
   กลไกกำรก ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมกฎหมำย องค์กรปกครองส่วนท้องถ ่นแต่ละประเภทได้ให้ 
อ ำนำจข้ำรำชกำรในหน่วยงำนกระทรวงมหำดไทย ทั้งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและนำยอ ำเภอก ำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถ ่น
ด ำเน นก จกำรเป็นไปตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดและมีประส ทธ ภำพตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำย กลไกองค์กรอิสระ
เพ่ือตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของกำรทุจร ตจะเกี่ยวข้อง กับกำรใช้จ่ำยเง นไปโดยชอบ
ด้วยกฎหมำยระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักกำรเมืองท้องถ ่นและองค์กร ปกครองส่วนท้องถ ่นด ำเน นก จกำร
ต่ำงๆ อย่ำงโปร่งใสและสุจร ต ซึ่งหน่วยงำนทั้งส ำนักงำนคณะกรรมกำรตรวจเง นแผ่นด น (สตง.) และคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจร ตแห่งชำต  (ป.ป.ช.)  เป็นองค์กรที่มีหน้ำที่ส ำคัญ   ดังนั้น องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม  จึงได้มำตรกำร   
“ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสร มสนับสนุนกลไกกำร ตรวจสอบจำกหน่วยงำนภำครัฐและองค์กรอ สระที่มี
หน้ำท่ีตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถ ่นให้มีประส ทธ ภำพ  
 

2. วัตถุประสงค์  
  เพื่อส่งเสร มสนับสนุนกลไกกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนภำครัฐและองค์กรอ สระที่มีหน้ำที่ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ ่นให้มปีระส ทธ ภำพ  

3. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
 กำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏ บัต รำชกำรขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมจำกหน่วยงำนภำครัฐและองค์กรอ สระเป็นอย่ำงมี 

ประส ทธ ภำพ  

4. พ้ืนที่ด ำเนินกำร  
  องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

5. วิธีด ำเนินกำร   ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนตรวจสอบทั้งจำกผู้ก ำกับดูแล และองคก์รอ สระ อำท   
- กำรรับกำรตรวจจำกส ำนักงำนตรวจเง นแผ่นด น  
- กำรรับกำรตรวจจำกคณะท ำงำนตรวจประเม นมำตรฐำนกำรปฏบ ัต รำชกำรประจ ำปี หรือคณะท ำงำน LPA จังหวัด 
- กำรรับกำรตรวจจำกส ำนักงำน ป.ป.ท. ตำมโครงกำร ITA  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2564 

7. งบประมำณด ำเนินกำร   ไม่ใช้งบประมำณ  
  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  ทุกส ำนัก/กอง    

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบ ควบคมุ ดูแลกำรปฏ บัต รำชกำรขององค์กำร
บร หำรส่วนต ำบลท่ำตมูจำกหนว่ยงำนภำครัฐ และองค์กรอ สระ  
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2.5.3 ดําเนินการให้ มี เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบดําเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมาย กรณี มี เรื่อง 
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ   

 
2.5.3 (1) ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”   

 
1. หลักกำรและเหตุผล  
   ด้วยองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมมีนโยบำยใช้หลักธรรมำภ บำลส่งเสร มให้ภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมโดย
เปิดโอกำสให้ประชำชน สำมำรถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบำะแส เสนอข้อค ดเห็น ซึ่งสำมำรถยื่นค ำร้องเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 
ได้แก่ ระบบ อ นเตอร์เน็ต ทำงโทรศัพท์ หรือแจ้งเบำะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือให้กำรด ำเน นกำรรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย สำมำรถแก้ไขควำมเดือดร้อนของประชำชน ได้อย่ำงมีประส ทธ ภำพ จึงได้แต่งตั้งคณะท ำงำนรับผ ดชอบกำรรับเรื่ อง
ร้องเรียนประจ ำองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมรวมถึงจัดท ำคู่มือ ด ำเน นกำรเรื่องร้องเรียนขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมขึ้น 
เพื่อด ำเน นกำรมำตรกำรจัดกำรในกรณไีด้รับทรำบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่ำงๆ เจ้ำหน้ำที่รับผ ดชอบได้ถือปฏ บัต ให้เป็นแนวทำงเดียวกัน  
 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อจัดให้มเีจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผ ดชอบด ำเน นกำรรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่ำงๆ   
2.เพื่อจัดใหม้ีมำตรกำรจัดกำรในกรณไีด้รับทรำบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจร ตเป็นไปตำมขัน้ตอนกำร 

ปฏ บัต งำนท่ีสอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบและหลักเกณฑเ์กี่ยวข้องอย่ำงถูกต้อง  

3. เป้ำหมำย/ผลผลิต   มีกำรมอบหมำยแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่รบัผ ดชอบด ำเน นกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  

4. พ้ืนที่ด ำเนินกำร  
  องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู 

5. วิธีด ำเนินกำร  
1. ก ำหนดผู้รับผ ดชอบเรื่องร้องเรยีน  
2. จัดท ำคูม่ือด ำเน นกำรเรื่องร้องเรียนขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 
3. จัดประชุมให้ควำมรู้เจ้ำหน้ำท่ีผูร้ับผ ดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมำตรฐำนในกำรปฏ บตั งำนและด ำเน นกำร แกไ้ข

ปัญหำเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจำกช่องทำงกำรร้องเรียนต่ำงๆ ให้เป็นไปในท ศทำงเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม  
4. เผยแพร่กระบวนกำรและขั้นตอนในกำรด ำเน นงำนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมูให้

ผู้รับบร กำร ผูม้ีส่วนได้เสีย คูส่ัญญำ ประชำชนท่ัวไป หน่วยงำนภำยนอกตลอดจนบุคลำกรภำยในหน่วยงำน สำมำรถเข้ำใจและใช้
ประโยชน์จำก กระบวนกำรและขัน้ตอนดังกล่ำวได้ตรงกับควำมต้องกำร  
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
   ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2564 

7. งบประมำณด ำเนินกำร   ไม่ใช้งบประมำณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
   ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   เจ้ำหน้ำท่ีรับผ ดชอบด ำเน นกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีนด ำเน นกำรจดักำรเรื่องร้องเรยีนขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบล
ท่ำตูมตำมคู่มือ ด ำเน นกำรเรื่องร้องเรียนขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมโดยปฏ บัต ตำมขั้นตอนกำรปฏ บัต งำนท่ีสอดคล้องกับ
กฎหมำย ระเบียบและหลกัเกณฑ์ ท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้อง  
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2.5.3 (2) ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีมีบุคคลภำยนอกหรือ
ประชำชนกล่ำวหำเจ้ำหน้ำที่ของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำตูมว่ำทุจริตและปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่โดยมิชอบ”  

1. หลักกำรและเหตุผล  
   สืบเนื่องจำกค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำต ที่ 69/2557  เรื่อง  มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจร ต 
ประพฤต ม ชอบได้ก ำหนดให้ทุกส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ ก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจร ต
ประพฤต ม ชอบในส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภ บำลในกำรบร หำรงำน และส่งเสร มกำร มีส่วน
ร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรตรวจสอบเฝ้ำระวัง เพื่อสกัดกั้นม ให้เก ดกำรทุจร ตประพฤต ม ชอบได้ ประกอบกับนโยบำยของ พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบำยของรัฐบำลต่อสภำน ต บัญญัต แห่งชำต  เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557 ก็ได้
ก ำหนดให้มีกำรบร หำรรำชกำรแผ่นด นที่มีธรรมำภ บำลและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจร ตและประพฤต ม ชอบใน ภำครัฐ เป็น
นโยบำยส ำคัญของรัฐบำล เพื่อให้กำรขับเคลื่อนนโยบำยของรัฐบำลและคณะรักษำควำมสงบแห่งชำต  ในกำร ป้องกันและแก้ไข
ปัญหำกำรทุจร ตประพฤต ม ชอบเป็นไปอย่ำงมีประส ทธ ภำพ ในกำรนี้องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมจึงได้จัดท ำ มำตรกำรกำร
ด ำเน นกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภำยนอกหรือประชำชนกล่ำวหำเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมว่ำ
ปฏ บัต รำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีโดยม ชอบขึ้น ท้ังนี้ เพื่อให้ประชำชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทรำบช่องทำงกำร ร้องเรียนแนวทำงกำร
พ จำรณำรับเรื่องร้องเรียน และกำรตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องกำรทุจร ตหรือประพฤต ม ชอบของ ข้ำรำชกำร และเป็นกำร
สร้ำงเครือข่ำยภำคประชำชนในกำรช่วยสอดส่องและเฝำ้ระวังม ให้เจ้ำหน้ำที่กระท ำกำรทุจร ตหรือ ประพฤต ม ชอบนอกเหนืออ ำนำจ
ที่ตนมีได้อีกทำงหนึง่ด้วย  

2. วัตถุประสงค ์ 
1. เพื่อสร้ำงจ ตส ำนึกให้แก่พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนครูองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล บุคลำกรทำงกำรศึกษำใน องค์กำร

บร หำรส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำงตำมภำรก จและลูกจ้ำงขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมยึดมั่นในคุณธรรมจร ยธรรมที่ดี และ
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของภัยของกำรทุจร ตและประพฤต ม ชอบ  

2. เพื่อให้กำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจร ตและประพฤต ม ชอบ เป็นไปอย่ำงรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม  

3. เป้ำหมำย  
  “เจ้ำหน้ำที่” หมำยถึง พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนครูองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล บุคลำกรทำงกำรศึกษำในองค์ก ำร 
บร หำรส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำงตำมภำรก จ และลูกจ้ำงขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

4. พ้ืนที่ด ำเนินกำร  
  องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม  อ ำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 

5. วิธีด ำเนินกำร  
1. ด ำเน นกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงในกำรพ จำรณำเรื่องรอ้งเรียนว่ำมีมลูและเข้ำองค์ประกอบควำมผ ด      

กำรทุจร ตและประพฤต ม ชอบหรือไม่  
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจร ง กรณีมเีจ้ำหน้ำท่ีทุจร ตและปฏ บัต รำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำท่ีโดยม ชอบ  
3. ก ำหนดช่องทำงกำรร้องเรยีน แจ้งเบำะแสข้อมลูเกี่ยวกับกำรทุจร ตและประพฤต ม ชอบและพัฒนำช่องทำงกำร 

ร้องเรียนให้ง่ำย สะดวกและว ธีกำรคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพื่อเป็นหลักประกันและสร้ำงควำมมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในกำรให้ข้อมูลที่ 
เป็นประโยชน์แก่หน่วยงำน  
  4. แจ้งผลกำรพ จำรณำใหผู้้ร้องเรยีนทรำบผลและควำมคืบหน้ำของกำรด ำเน นกำร ภำยใน 5 วัน   

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร   ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
 

7. งบประมำณด ำเนินกำร   ไม่ใช้งบประมำณ  
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   งำนกฎหมำยและคดี ส ำนักปลัดองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  ตัวชี้วัด   ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้ำหน้ำท่ีที่มีกำรทุจร ตและประพฤต ม ชอบ   
   ผลลัพธ์        ภำคประชำชนมีบทบำทในกำรเฝ้ำระวัง และต ดตำม ตรวจสอบกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำท่ี  
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มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน  
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงที่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มีส่วน

ร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน    
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร   
3.1.1 (1) ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ปรับปรุงศูนย์ข้อมลูข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำตูม    

ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น”  
1. หลักกำรและเหตุผล  
   ตำมมำตรำ 9 แห่งพระรำชบัญญัต ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 บัญญัต ให้หน่วยงำนของรัฐต้องจัดให้มี 
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรอย่ำงน้อยตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้ ณ ท่ีท ำกำรของหน่วยงำนของรัฐ    โดย
เรียกสถำนที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรและให้บร กำรว่ำ “ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร” โดยมีเจตนำรมณ์ให้ประชำชนมีโอกำสอย่ำง
กว้ำงขวำงในกำรได้รับข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรด ำเน นกำรต่ำงๆ ของรัฐ  ดังนั้น เพื่อให้กำรด ำเน นกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมจึงได้ให้มีสถำนที่ส ำหรับประชำชน เข้ำตรวจดูข้อมูลข่ำวสำรซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็น
ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมให้บร กำร ณ ศูนย์บร กำรร่วมองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมโดยมีงำน
ศูนย์บร กำรข้อมูลฝ่ำยประชำสัมพันธ์ กองว ชำกำรและแผนงำน เป็นผู้รับผ ดชอบข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ที่ประชำชน สำมำรถเข้ำ
ตรวจดูได้ เพื่อประชำชนจะได้สำมำรถรับรู้ส ทธ และหน้ำที่ของตนอย่ำงเต็มที่ในกำรแสดงควำมค ดเห็นและใช้ส ทธ  ทำงกำรเมืองได้
โดยถูกต้องตรงกับควำมเป็นจร ง ในกำรรักษำประโยชน์ของตนต่อไป  

2. วัตถุประสงค์  
1.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรอันเป็นประโยชน์แก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้องและไม่บ ดเบือนข้อเท็จจร ง   
2.เพื่อเพ ่มช่องทำงให้ประชำชนไดม้ีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรปฏ บัต งำนขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

3. เป้ำหมำย/ผลผลิต  ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม    จ ำนวน 1 แห่ง  
  

4. พ้ืนที่ด ำเนินกำร   ณ ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 
  

5. วิธีด ำเนินกำร  
1. มีกำรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรและจัดสถำนท่ีให้ประชำชนเข้ำตรวจดูข้อมูล  
2. มีกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผ ดชอบเป็นปัจจุบัน  
3. มีกำรจัดวำงเอกสำรข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบร หำรงำนบุคคล กำรบร หำรงบประมำณ กำรเง น กำรจัดหำพัสดุ กำร

ค ำนวณรำคำกลำง รำยงำนผลกำรปฏ บัต งำนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ว ธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ ก ำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ ่นต้องเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตำมรำยกำรที่ก ำหนด   

4. มีกำรจัดประชุมให้ควำมรู้แก่บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ่น เกี่ยวกับกำรปฏ บัต ตำม พ .ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำร
ของรำชกำร พ.ศ. 2540  

5. มีกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540  
6. มีบร กำรอ นเตอร์เน็ตส ำหรับให้บร กำรประชำชนท่ัวไป  
7. มีกำรจัดเก็บสถ ต ผู้มำรับบร กำรและสรุปผลเสนอผู้บร หำร  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
   ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 -  2564 

7. งบประมำณด ำเนินกำร   ไม่ใช้งบประมำณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร               
  ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   จ ำนวนศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 
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3.1.1  (2)  ชื่อโครงกำร  :  กิจกรรม  “กำรออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลท่ำตูม”  

1. หลักกำรและเหตุผล  
   อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 9 แห่งพระรำชบัญญัต ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ .ศ. 2540 ซึ่งบัญญัต ไว้ว่ำภำยใต้
บังคับ มำตรำ 14 และมำตรำ 15 หน่วยงำนของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชำชนเข้ำ 
ตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์และว ธีกำรที่คณะกรรมกำรก ำหนด  และเพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัต กำรบร หำรำชกำรที่ดี 
พ.ศ. 2546  เรื่องหลักธรรมำภ บำล ควำมโปร่งใส กำรมี ส่วนร่วม สำมำรถตรวจสอบได้  
 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำย จึงจัดท ำระเบียบองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  

พ.ศ. 2556 และประกำศองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม  เรื่อง ค่ำธรรมเนียมกำรท ำส ำเนำและกำรรับรองส ำเนำข้อมูลข่ำวสำร 
ของศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม ขึ้น  

2. เพื่อให้บร กำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรไว้ให้ประชำชนเข้ำตรวจดู  ศึกษำ  ค้นคว้ำ  ตลอดจนเผยแพร่  จ ำหน่ำย
จ่ำยแจก รวมทั้งปฏ บัต หน้ำท่ีให้เป็นไปตำมระเบียบนี้  

3. เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชนในกำรจัดระบบข้อมูลข่ำวสำร ดังนี้  
1. ข้อมูลข่ำวสำรที่ลงพ มพ์ในรำชก จจำนุเบกษำ  
2. ข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องจัดไว้ให้ประชำชนตรวจดูได้  
3. ข้อมูลข่ำวสำรอื่น  
4. ข้อมูลข่ำวสำรส่วนบุคคล  

3. เป้ำหมำย  
1. จัดเตรียมสถำนท่ีจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร จ ำนวน 1 แห่ง  
2.  ระเบียบองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2561  จ ำนวน 1 ชุด  
3.  ประกำศองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม   เรื่อง  ค่ำธรรมเนยีมกำรท ำส ำเนำและกำรับรองส ำเนำขอ้มูล

ข่ำวสำรของ ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม   จ ำนวน 1 ฉบับ  
4. แบบค ำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่ำวสำร จ ำนวน 1 ฉบับ  

4. พ้ืนที่ด ำเนินกำร  
   ภำยในองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

5. วิธีกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
1. จัดท ำบันทึกขออนุมัต จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร  
2. เมื่ออนุมัต แล้ว แจ้งเวียนทรำบภำยในทุกส่วนรำชกำร  
3. จัดท ำร่ำงระเบียบฯ ว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2561 เสนอต่อผู้บร หำรเพื่อพ จำรณำอนุมัต   
4. จัดท ำร่ำงประกำศฯ เรื่องค่ำธรรมเนียมกำรท ำส ำเนำและกำรรับรองส ำเนำข้อมูลข่ำวสำร เสนอต่อผู้บ ร หำรเพื่อ 

พ จำรณำอนุมัต   
5. จัดท ำร่ำงแบบค ำร้องขอตรวจดูข้อมูลข่ำวสำร เสนอต่อผู้บร หำรเพื่อพ จำรณำอนุมัต   
6. จัดเตรียมสถำนท่ี โต๊ะ ตู้เอกสำร และจัดวำงเอกสำรตำมกฎหมำยก ำหนด  

 
6. ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร   เร ่มตั้งแต่เดือนส งหำคม 2561  เป็นต้นไป ณ ส ำนักงำนองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม  

7. งบประมำณ   ไม่ใช้งบประมำณ  

8. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ   ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. มีกำรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม  ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 
2. มีกำรจัดระบบข้อมูลข่ำวสำรที่ครบถ้วน ไว้ส ำหรับอ ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน      
3. มีประชำชนขอตรวจดูข้อมูลข่ำวสำรทำงรำชกำร   
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3.1.1 (3) ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “อบรมให้ควำมรู้ตำม พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540”  

1. หลักกำรและเหตุผล  
   คุณธรรม จร ยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมำภ บำลที่หน่วยงำนภำครัฐทุกแห่งพึงปฏ บัต เพื่อให้เก ดกำรบร หำรจัดกำรที่ดี 
และส่งเสร มองค์กรให้มีศักยภำพและประส ทธ ภำพ ซึ่งรวมไปถึงควำมโปร่งใสกำรท ำงำนท่ีจ ำเป็นต้องมีในทุกหน่วยงำน โดยเฉพำะ
หน่วยงำนภำครัฐ โดยหนึ่งในแนวทำงที่จะช่วยให้เก ดควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนคือกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ตำมที่รัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2540 มำตรำ 58 บัญญัต เกี่ยวกับส ทธ กำรรับรู้หรือรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรของ รำชกำรว่ำ “บุคคล
ย่อมมีส ทธ ได้รับทรำบข้อมูลหรือข่ำวสำรสำธำรณะในครอบครองของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐว สำหก จ หรือรำชกำรส่วน
ท้องถ ่น” และตำมพระรำชบัญญัต ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักกำรและ เหตุผลของพระรำชบัญญัต ข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำรว่ำในระบอบประชำธ ปไตย กำรให้ประชำชนมีโอกำสกว้ำงขวำงในกำร ได้รับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำร
ด ำเน นกำรต่ำงๆ ของรัฐเป็นส ่งจ ำเป็น เพื่อที่ประชำชนจะสำมำรถแสดงควำมค ดเห็นและใช้ ส ทธ ทำงกำรเมืองได้โดยถูกต้องมำก
ย ่งขึ้น กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมให้ประชำชนรับรู้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็วจำกกำรท ำงำนที่มี
ประส ทธ ภำพ    จึงเป็นส ่งที่จ ำเป็นอย่ำงย ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนกำรด ำเน นงำนขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม  ดังนั้น เพื่อ
เสร มสร้ำงให้องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม มีควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนมำกย ่งขึ้น จึงได้จัดก จกรรมเสร มสร้ำงคุณธรรม 
จร ยธรรม น ำควำมโปร่งใสสู่องค์กร เพื่อให้บุคลำกรขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลและผู้น ำชุมชนได้รับรู้ส ทธ ในกำรเข้ำถึงข้อมูล
ข่ำวสำรของ รำชกำรและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จร ยธรรม และควำมโปร่งใส และเมื่อเก ดควำมเข้ำใจแล้วจะสำมำรถขยำยผลบอก
ต่อไปยังผู้ ใกล้ช ด สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรกับภำคประชำชนให้มีควำมเข้มแข็งย ่งข้ึน  
 

2. วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมก จกรรมตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรมีคุณธรรม จร ยธรรมและควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนและมี 
ควำมรู้เกี่ยวกับส ทธ ในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรตำมพระรำชบัญญัต ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540  

3. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
   ผู้เข้ำร่วมอบรม      จ ำนวน  60  คน   
   ผลกำรเรียนรู้เฉลี่ย              ร้อยละ  80    
           ผู้เข้ำร่วมก จกรรมมีควำมพึงพอใจ  ร้อยละ  80  

4. พ้ืนที่ด ำเนินกำร  
   องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 
 

5. วิธีด ำเนินกำร  
 ขั้นตอนท่ี   1  ส ำรวจควำมต้องกำรอบรม  

     ขั้นตอนท่ี   2  ออกแบบหลักสูตร    
 ขั้นตอนท่ี   3  ด ำเน นก จกรรม   

      ขั้นตอนท่ี   4  วัดผลควำมรู้    
 ขั้นตอนท่ี   5  ต ดตำมและประเม นผล  

 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2564 

7. งบประมำณด ำเนินกำร  ไม่ใช้งบประมำณ   

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  จ ำนวนผู้เข้ำร่วมอบรมร้อยละของผลกำรเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมก จกรรม   
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3.1.2 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำร
จัดหำพัสดุ กำรค ำนวณรำคำกลำง รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรที่กฎหมำย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบและ ตรวจสอบได้  
  
  3.1.2 (1)  ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “เผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำรที่ส ำคัญและหลำกหลำย”  
 

1. หลักกำรและเหตุผล  
ด้วยพระรำชบัญญัต ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 มำตรำ 7 และมำตรำ 9 ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐ 

จะต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลที่ส ำคัญๆ ของหน่วยงำน เช่น โครงสร้ำงและกำรจัดองค์กร อ ำนำจหน้ำที่ แผนงำน โครงกำร และอื่นๆ  
ดังนั้น องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมจึงได้จดัท ำมำตรกำร “เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่ส ำคัญและหลำกหลำย” ขึ้น เพื่อใหป้ระชำชน 
สำมำรถตรวจสอบกำรปฏ บัต รำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่และเข้ำถึงข้อมูลตำมภำรก จหลักขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม ได้ง่ำยและ
สะดวกมำกขึ้น  

2. วัตถุประสงค์  
1. เพือ่ให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่ส ำคัญและเข้ำถึงง่ำย  
2. เพื่อให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรที่หลำกหลำย  
3. เพื่อให้ประชำชนหรือผู้รับบร กำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้สะดวกมำกย ่งข้ึน  

  
3. เป้ำหมำย/ผลผลิต  มีข้อมูลประเภทต่ำงๆ เผยแพร่ต่อประชำชนในพ้ืนท่ี และเข้ำถึงได้โดยสะดวกมำกกว่ำ 10 ประเภทข้ึนไป  

4. พ้ืนที่ด ำเนินกำร  
  พื้นที่ท้ังในและนอกเขตองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

5. วิธีด ำเนินกำร  จัดให้มีข้อมูลข่ำวสำรประเภทต่ำงๆ เผยแพร่ให้ประชำชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ได้แก่ - แผนพัฒนำท้องถ ่น  
- งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  
- แผนกำรด ำเน นงำน - แผนอัตรำก ำลัง  
- แผนกำรจัดหำพัสดุ  
- ประกำศสอบรำคำ/ประกวดรำคำ  
- สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
- ข้อมูลรำยรับและรำยจ่ำย  
- งบแสดงฐำนะทำงกำรเง น  
- รำยงำนกำรประชุมคณะผู้บร หำรท้องถ ่น  
- รำยงำนผลกำรปฏ บัต งำนประจ ำปี  
- รำยงำนผลคะแนนกำรประเม นมำตรฐำนกำรปฏ บัต รำชกำร  
- ผลส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชน  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2564 
  
7. งบประมำณด ำเนินกำร   ไม่ใช้งบประมำณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร               
 ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ ส ำนักปลัด  องค์กำรบร หำรส่วนต ำบท่ำตูม 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  จ ำนวนข้อมูลข่ำวสำรที่ได้รับกำรเผยแพร่  
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3.1.2 (2)  ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง พัสดุ และ

ทรัพย์สินของ อบต. และกำรรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรเงินกำรคลัง”  

1. หลักกำรและเหตุผล  
   กำรบร หำรงำนรำชกำรในปัจจุบัน ภำคประชำชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมและมีบทบำทอย่ำงมำกในกำรบร หำรงำนของ 
รำชกำรส่วนท้องถ ่นในด้ำนต่ำงๆ กำรบร หำรงำนรำชกำรส่วนท้องถ ่นต้องสำมำรถตรวจสอบได้ ต้องมีควำมโปร่งใส ต้องให้
ประชำชนได้รับทรำบข้อมูล ข่ำวสำร ในกำรด ำเน นก จกรรมต่ำงๆ เพื่อเป็นกำรป้องกันม ให้เก ดกำรทุจร ตและประพฤต ม ชอบ เพ่ือให้
เก ดประโยชน์สูงสุดแก่ภำครัฐและภำคประชำชน  

2. วัตถุประสงค์  
   เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในกำรปฏ บัต งำนให้ประชำชนได้รับรู้ เพื่อประชำสัมพันธ์กำรปฏ บัต งำนของภำครัฐเพื่อ 
ส่งเสร มบทบำทกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรต ดตำมตรวจสอบกำรทุจร ตประพฤต ม ชอบในภำครัฐเสร มสร้ำงและ พัฒนำ
เครือข่ำยในกำรต ดตำมและตรวจสอบกำรทุจร ตและประพฤต ม ชอบในภำครัฐให้มีควำมเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไก ในกำร
ป้องกันและตรวจสอบม ให้เก ดกำรทุจร ต หรือกำรปฏ บัต หน้ำท่ีโดยม ชอบในภำครัฐ  

3. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
   ประชำชนภำยในเขตองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม  

4. พ้ืนที่ด ำเนินกำร  
   องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

5. วิธีด ำเนินกำร  
   เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับงบประมำณ รำยกำรบัญชีรับจ่ำยเง นประจ ำปี และกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จัดหำพัสดุต่ำงๆ 
รวมถึงกำรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรช ำระภำษีท้องถ ่น และกำรรับเรื่องร้องเรียนทำงด้ำนกำรเง นกำรคลัง ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ 
องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมและปิดประกำศข้อมูลดังกล่ำวท่ีบอร์ดประชำสัมพันธ์ขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
   4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

7. งบประมำณด ำเนินกำร   ไม่ใช้งบประมำณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
   กองคลังองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม    

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ประชำชนไดร้ับรู้ข้อมลูข่ำวสำรที่ส ำคัญของทำงรำชกำรประชำชนมโีอกำสไดต้รวจสอบกำรบร หำรงำนขององค์กำร
บร หำรส่วนต ำบล ท ำให้ลดกำรทุจร ตและประพฤต ม ชอบ มีควำมโปร่งใสในกำรปฏ บตั งำน  
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3.1.3 มีกำรปิดประกำศ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่เป็นประโยชน์กับกำรมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชำชน     

3.1.3 (1) ชื่อโครงกำร : มำตรกำร  
                        “จัดให้มีช่องทำงที่ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำตูม”  

1. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของมำตรกำร  
   ด้วยพระรำชบัญญัต ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 มำตรำ 7 และมำตรำ 9 ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐ 
จะต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลที่ส ำคัญๆ ของหน่วยงำน เช่น โครงสร้ำงและกำรจัดองค์กร อ ำนำจหน้ำที่ แผนงำน โครงกำร และอื่นๆ 
ดังนั้น องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมจึงได้ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรเผยแพร่ข้อมูลที่ส ำคัญๆ ของหน่วยงำนผ่ำนทำง 
ช่องทำงที่หลำกหลำย เพื่อให้กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ หน่วยประชำสัมพันธ์ ณ ที่ท ำกำร ของ
หน่วยงำน เว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่อสังคม (Social Media) หมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะ กำรเผยแพร่ข้อมูลทำงสื่อ ส ่งพ มพ์ต่ำงๆ 
โทรทัศน์ ว ทยุ สื่ออ เล็กทรอน กส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบกำรปฏ บัต รำชกำรตำมอ ำนำจ หน้ำที่และเข้ำถึง
ข้อมูลตำมภำรก จหลักขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมได้ง่ำยและสะดวกมำกขึ้น  
 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้มีช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนท่ีหลำกหลำย  
2. เพื่อให้ประชำชนหรือผู้รับบร กำรสำมำรถเข้ำถึงข้อมลูข่ำวสำรไดส้ะดวกมำกย ่งขึ้น  
3. เพื่อให้มีช่องทำงในกำรรับเรื่องร้องเรียนที่เข้ำถึงประชำชนได้ง่ำย  

3. เป้ำหมำย/ผลผลิต  ช่องทำงในกำรเผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำรของหน่วยงำน จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 ช่องทำง  

4. พ้ืนที่ด ำเนินกำร  
   พื้นที่ท้ังในและนอกเขตองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

5. วิธีด ำเนินกำร   
-      จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลขำ่วสำรในช่องทำงที่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ได้แก่ - บอร์ดหน้ำ

ส ำนักงำนองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 
- บอร์ดประชำสัมพันธ์ขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมร้ำนค้ำชุมชนตำมชุมชน/หมู่บ้ำน  
- ประกำศเสียงตำมสำย/ว ทยุชุมชน/หอกระจำยข่ำว/รถกระจำยเสียง/หน่วยประชำสัมพันธ์เคลื่อนที่  
- ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ่น มีเจ้ำหน้ำที่ให้บร กำรประจ ำและให้ประชำชนสืบคน้ได้เอง  
- จัดส่งเอกสำรเผยแพรร่ำยงำนประจ ำปี  
- ประชำสมัพันธ์ข้อมูลกำรด ำเน นงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ่น  
- ประกำศผ่ำนเว็บไซต/์เว็บบอรด์/เฟสบุค๊   

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
   ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2564 

7. งบประมำณด ำเนินกำร   ไม่ใช้งบประมำณ  
  
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  ฝ่ำยประชำสัมพันธ์  ส ำนักปลัด องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   จ ำนวนช่องทำงในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำน     
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 3.1.3 (2) ชื่อโครงกำร : โครงกำรสื่อประชำสัมพันธ์  

1. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของมำตรกำร  
   ในภำวะสังคมปัจจุบัน ควำมเจร ญก้ำวหน้ำด้ำนว ชำกำร และเทคโนโลยีต่ำงๆ ก้ำวหน้ำไปมำกเครื่องมือสื่อสำร 
อ เล็กทรอน กส์ต่ำงๆ ที่ทันสมัย และมีประส ทธ ภำพสูง กำรน ำเอำเทคโนโลยีต่ำงๆ เข้ำมำใช้ในกำรด ำเน นงำนผ่ำนสื่อกำร 
ประชำสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลส ำเร็จ และรวดเร็วย ่งขึ้น โดยเฉพำะกำรสรุปเพื่อให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจได้ง่ำยในช่วงระยะเวลำ สั้นๆ 
หรือช่วงระยะเวลำอันจ ำกัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพื้นฐำน สร้ำงควำมน่ำเช่ือถือ และน่ำสนใจให้กับก จกรรม/โครงกำรขององค์กำร
บร หำรส่วนต ำบล  ให้สำมำรถมองเห็นภำพหรือเหน็ควำมเกี่ยวโยงกันของก จกรรม/โครงกำรต่ำงๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์กับประชำชนต้องกำรให้ประชำชนเข้ำถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภำรก จขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบล จึงจ ำเป็นต้องพ จำรณำ
ในกำรเลือกสื่อให้เหมำะสมกับสภำวกำรณ์นั้นๆ กำรใช้สื่อเทคน คและว ธีกำรเป็นอย่ำงไรบ้ำง ในแต่ละขั้นตอนท่ีต่ำงกันเป็นส ่งส ำคัญ 
ทั้งนี้เพื่อให้ประชำชนยอมรับและให้ควำมร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อกำรพัฒนำตำมภำรก จ บทบำท หน้ำที่ อย่ำงโปร่งใส และยุต ธรรม  

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อประชำสัมพันธ์กำรด ำเน นงำนของเทศบำลให้ประชำชนได้รับทรำบโดยผ่ำนทำงสื่อประเภทต่ำงๆ ได้แก่         

สื่อส ่งพ มพ,์ สื่อว ทย,ุ โทรทัศน,์ สื่อ Social network ผ่ำนทำงจดหมำยอ เล็กทรอน กส์  
2. เพื่อสร้ำงจ ตส ำนึกให้เก ดกำรเรยีนรู้ รับรู้และเข้ำใจในภำรก จกำรปฏ บัต งำน อย่ำงถูกต้องและโปร่งใส  
3. เพื่อส่งเสร มให้ประชำชนมสี่วนร่วมและรับผ ดชอบในภำรก จขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบล 
4. เพื่อให้เก ดควำมหวงแหนและภำคภูม ใจในท้องถ ่นของตน  
5. เพื่อน ำเสนอผลงำน/โครงกำรโดดเด่น ใหเ้ป็นที่ทรำบกันอย่ำงแพร่หลำย  
6. เพื่อควำมสัมพันธ์ที่ดีและเช่ือมควำมสำมัคคีระหว่ำงองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล สื่อมวลชนและประชำชน  

3. เป้ำหมำย   เพื่อผล ตสื่อประชำสัมพันธ์เผยแพร่ภำรก จขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมให้แก่ประชำชนโดยทั่วไปอย่ำง
กว้ำงขวำง  

1. จัดท ำวำรสำรรำยงำนประจ ำปี เพือ่รวบรวมภำรก จ กำรด ำเน นงำนของ  อบต.  
2. จัดท ำวำรสำรแถลงผลงำนคณะผูบ้ร หำร  
3. จัดท ำแผ่นพับประชำสมัพันธ์เทศบำล และคู่มือกำรให้บร กำรประชำชน  
4. จัดท ำ Presentation น ำเสนอผลงำนก จกรรม/โครงกำรของ อบต. 
5. จัดท ำภำพเคลื่อนไหว/ภำพยนตร์  
6. จัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชน  
7. จัดแถลงข่ำวสื่อมวลชน  
8. จัดงำนเลี้ยงขอบคณุสื่อมวลชน  
9. จัดท ำของที่ระลึก  
10. รถโฆษณำเคลื่อนที่  
11. ป้ำยประชำสัมพันธ์  
12. จดหมำยอ เล็กทรอน กส์  
13. จัดท ำ spot  
14. เสียงตำมสำย  
15. อื่นๆ   

4. พ้ืนที่ด ำเนินกำร  
  ในเขตองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลทำ่ตูม 
  
5. วิธีด ำเนินกำร  

1.  เสนออนุมตั โครงกำร  
2.  ด ำเน นกำรประชุม  
3.  มอบหมำยงำน/จัดท ำกำรร่วมน ำเสนอร่ำงรูปแบบ  
4.  ผล ตสื่อประเภทต่ำงๆ เพื่อให้เก ดกำรเรียนรู้อยำ่งเหมำะสมตำมภำรก จของ อบต.  
5.  ต ดตำมและประเม นผลโครงกำร  
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
   ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 10,000 บำท  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 
  
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  - ใช้แบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรด ำเน นงำนขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมงซึ่งออกแบบโดยคณะกรรมกำร
ต ดตำมและประเม นผลแผนพัฒนำองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมเป็นตัวช้ีวัด โดยก ำหนดตัวช้ีวัด ดังนี้  

 - ประชำชนได้รับทรำบเข้ำใจถึงบทบำท ภำรก จขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลและมีควำมพึงพอใจในสื่อเอกสำรในกำร
ประชำสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60  
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3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน  
3.2.1 มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ในกำรด ำเนินกิจกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพำะกำรด ำเนินกิจกำรที่จะมีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ และสุขอนำมัย ของ
ประชำชนในท้องถิ่น     

3.2.1  (1) ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมกำรท ำประชำคมแผนชุมชน  
 

1. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
   ตำมที่กระทรวงมหำดไทย โดยกรมส่งเสร มกำรปกครองท้องถ ่น มีนโยบำยในกำรบูรณำกำรกระบวนกำรท ำงำน 
ร่วมกันของทุกภำคส่วนท่ีเกี่ยวข้องในกำรส่งเสร มสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้ำน/ชุมชน มีกระบวนกำรจัดท ำ ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน 
เพื่อพัฒนำคุณภำพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงำนภำครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ ่น น ำแผนชุมชนสู่กำรปฏ บัต  ซึ่งเป็น
กลไกส ำคัญในกำรส่งเสร มกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนและท้องถ ่นของประชำชน องค์กำรบร หำรส่วนต ำบล ท่ำตูมได้
ด ำเน นกำรจัดโครงกำรประชุมประชำคมแผนแม่บทชุมชน ประจ ำปีงบประมำณ 2561 เพื่อน ำมำบรรจุไว้ในแผนพัฒนำสี่ปีของ
องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมประจ ำปี พ.ศ. 2562 – 2565 รวมถึงกำรน ำเข้ำบรรจุไว้ในร่ำงข้อบัญญตั งบประมำณขององค์กำร
บร หำรส่วนต ำบลในปีถัดไปกองสวัสด กำรและสังคม องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมจึงได้จัดให้มีโครงกำรส่งเสร มกำรท ำประชำคม
แผนแม่บทชุมชน ประจ ำปี พ.ศ. 2561 ขึ้น  

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำนที่เป็นมำตรฐำนสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรจัดท ำแผนชุมชนและวำงแผนพัฒนำท้องถ ่น  
2. เพื่อระดมควำมค ดเห็นและก ำหนดแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำของผู้น ำชุมชน  
3. เพื่อให้ได้แผนงำนโครงกำรของชุมชน น ำมำบรรจไุว้ในแผนพัฒนำสีป่ีขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบล 
4. เพื่อรับทรำบปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จร งของประชำชน  
5. เพื่อฝึกให้ประชำชนได้ร่วมกระบวนกำร ร่วมค ด ร่วมท ำ ร่วมแก้ปัญหำ และส่งเสร มระบอบประชำธ ปไตยแบบมี ส่วนร่วม  
6. เพื่อให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจร ตกำรปฏ บัต รำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ่น  

3. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
   จัดเก็บข้อมลูพื้นฐำนชุมชน และจดัให้มีประชุมเวทีประชำคม จ ำนวน 9 หมู่บ้ำน ในเขตองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล
ท่ำตูมส ำหรับให้ประชำชนได้แสดงควำมค ดเห็นใหไ้ดม้ำซึ่งแผนงำนของชุมชน เพื่อน ำมำบรรจไุว้ในแผนพัฒนำสีป่ีขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบล 

4. พ้ืนที่ด ำเนินกำร  องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู 
 

5. วิธีด ำเนินกำร  
1.  ช้ีแจงประสำนผู้น ำหมู่บำ้นเพื่อขอรับกำรสนบัสนนุในกำรจัดท ำเวทีประชำชนคมเพือ่จัดท ำแผนชุมชน  จ ำนวน  9  หมู่บ้ำน 
2 . พ จำรณำโครงกำรที่ขอรับกำรสนับสนุน เพ่ือน ำเสนอผู้บร หำรพ จำรณำ 
3.  จัดท ำบันทึกข้อตกลงกับผู้ที่ไดร้ับกำรสนับสนุนงบประมำณ 
4.  ประสำนวันด ำเน นกำรจดัท ำโครงกำร เพื่อส่งเจ้ำหน้ำท่ีเข้ำร่วมเพื่อสนับสนุนโครงกำร 
5.  ต ดตำมประเม นผลโครงกำร ( ผู้ไดร้ับกำรสนับสนุนงบประมำณสง่รำยงำนผลกำรด ำเน นงำนให้หน่วยงำนทรำบ) 

 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 – 2564 
 

7. งบประมำณด ำเนินกำร  30,000 บำท  

8. ผู้รับผิดชอบ  กองสวัสด กำรและสังคม องค์กำรบร หำรส่วนท่ำตูม 
 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. มีข้อมูลพื้นฐำนชุมชนที่ไดม้ำตรฐำนส ำหรับใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำชุมชนและพัฒนำท้องถ ่น  
2. ได้รับทรำบปัญหำและควำมต้องกำรที่แท้จร งของประชำชนในแต่ละชุมชน  
3. ได้แผนงำนโครงกำรของชุมชน เพือ่น ำมำบรรจุไว้ในแผนพัฒนำสี่ปีองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล 
4. ประชำชนได้แสดงควำมค ดเห็นและร่วมกันแก้ไขปญัหำของชุมชน  
5. ประชำชนไดเ้ข้ำมำมสี่วนร่วมในกำรตัดส นใจตำมระบอบประชำธ ปไตย  
6. ประชำชนไดม้ีส่วนร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจร ตกำรปฏ บัต รำชกำรขององค์กรปกครองส่วน ท้องถ ่น  
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3.2.1 (2) ชื่อโครงกำร : กำรด ำเนินงำนศนูย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำตูม  

1. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
   องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมเป็นหน่วยงำนภำครัฐท่ีเน้นกำรให้บร กำรประชำชน และมีเป้ำหมำยให้มีกำรบร กำร
ประชำชนในด้ำนต่ำงๆ ที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ด้วยควำมรวดเร็ว มีประส ทธ ภำพ และเก ดประโยชน์ต่อประชำชนผู้รับบร กำรโดยตรง 
โดยถือว่ำ ประชำชนเป็นศูนย์กลำงที่จะได้รับกำรบร กำรอย่ำงสะดวกรวดเร็ว และลดภำระของประชำชนเป็นส ำคัญ  ดังนั้น เพื่อให้
กำรด ำเน นงำนด้ำนบร กำรเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำม ต้องกำรของประชำชน 
องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมจึงมีกำรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์เพื่อไว้ส ำหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จำกประชำชนที่
ได้รับควำมเดือดร้อนต่ำงๆ  

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อรับทรำบปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหำได้อย่ำงถูกต้องหรือน ำมำเป็นข้อมูล

ในกำรท ำแผนงำนโครงกำรแก้ไขปัญหำต่อไป  
2. เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนท่ีมำต ดต่อรำชกำร ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู 
3. เพื่อเสร มสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุลำกรขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลกับประชำชนในพ้ืนท่ี  

3. เป้ำหมำย  
   ให้บร กำรรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จำกประชำชนในพื้นที่ที่ได้รับควำมเดือดร้อนร ำคำญหรือผู้มีส่วนได้เสียที่ 
เกี่ยวข้อง โดยกำรปฏ บัต รำชกำรต้องสำมำรถให้บร กำรได้อย่ำงมีคุณภำพ สำมำรถด ำเน นกำรแล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ ก ำหนด 
สร้ำงควำมเช่ือมั่นไว้วำงใจ รวมถึงตอบสนองตำมควำมคำดหวัง/ควำมต้องกำรของประชำชนผู้รับบร กำร และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่
มีควำมหลำกหลำยและมีควำมแตกต่ำงกันได้อย่ำงเหมำะสมและมีกำรจัดเตรียมระบบกำรแก้ไขหรือบรรเทำปัญหำ และผลกระทบใดๆ ที่
อำจจะเก ดขึ้นตำมมำได้  

4. วิธีด ำเนินกำร  
1. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งเจ้ำหน้ำท่ีผู้รบัผ ดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
2. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบช่องทำงในกำรร้องทุกข์/ร้องเรียน  
3. น ำเรื่องเสนอคณะผู้บร หำรพ จำรณำสั่งกำรเจ้ำหน้ำที่ผูเ้กี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหำตำมควำมจ ำเป็นและเร่งด่วน    

แจ้งผลกำรปฏ บัต งำนใหผู้้ร้องทรำบ  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  ให้บร กำรในวัน เวลำรำชกำรวันจนัทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทำงร้องทุกข์/ ร้องเรียน 
ดังนี้  

1. ที่ท ำกำรองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 
2. ทำงโทรศัพท์หมำยเลข 036 – 175622-3 ทำงโทรสำรหมำยเลข 036 – 715622 
3. ทำงเว็บไซต์   
4. ทำงไปรษณีย์  

6. งบประมำณด ำเนินกำร   ไม่ใช้งบประมำณ  

7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   ส ำนักปลดัองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 
 

8. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. มีสถ ต จ ำนวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ ำสัปดำห์/ประจ ำเดือน ท ำให้เห็นว่ำประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำร 

สอดส่องดูแลสังคมและกำรอยู่ร่วมกันแสดงให้เห็นถึงกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเน นงำนขององค์กำรบร หำร
ส่วนต ำบลท่ำตูม 

2. สำมำรถด ำเน นกำรแกไ้ขปรับปรุงตำมเรื่องที่ประชำชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  
3. แจ้งผลกำรด ำเน นกำรใหผู้้ร้องเรียนทรำบภำยใน 15 วัน  
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   3.2.2 (1) ชื่อโครงกำร : โครงกำร  อบต. เคลื่อนที่ 

1. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
    องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม เป็นหน่วยงำนที่มีควำมใกล้ช ดกับประชำชนในท้องถ ่นมำกหน่วยงำนหนึ่งของรัฐ  
ซึ่งมีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรพัฒนำท้องถ ่นในด้ำนเศรษฐก จและสังคม  ตำมอ ำนำจหน้ำท่ี ท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยและตำมนโยบำยของ
รัฐบำล  เพื่อให้กำรพัฒนำท้องถ ่นเป็นไปตำมควำมต้องกำร ของประชำชนในท้องถ ่น  โดยกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนได้มีส่วนร่วม
ในกำรก ำหนดนโยบำยกำรตัดส นใจ แก้ไขปัญหำต่ำงๆ  เสนอแนะควำมค ดเห็น รวมทั้งกำรร่วมปฏ บัต กำรในกำรบร หำรจัดกำร
เกี่ยวกบักำรบร กำรสำธำรณะต่ำงๆ  ท่ีเป็นภำรก จขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม ดังนั้น  องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม  จึง
จัดท ำโครงกำร  อบต.เคลื่อนที่ พบประชำชนประจ ำปี ๒๕61 ขึ้น  เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกและให้บร กำรด้ำนต่ำงๆ แก่
ประชำชนตำมหลักกำรบร หำรก จกำรบ้ำนเมืองที่ดี  และส่งเสร มกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำท้องถ ่น อีก
ทั้งยังเป็นกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล รับรู้ปัญหำ ควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่ เพื่อน ำไปจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ ่น  เสร มสร้ำง
ทัศนคต ที่ดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ ่น ผู้บร หำรและบุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ่น ต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้เป็นเวทีในกำรแลกเปลี่ยนควำมค ดเห็นและรับทรำบปญัหำควำมต้องกำรของประชำชนและตรวจสอบ

ทบทวนประเม นสภำพปญัหำที่เปน็อุปสรรคส ำคญัในกำรพัฒนำท้องถ ่น 
2. เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและออกให้บร กำรแก่ประชำชนในด้ำนต่ำงๆ ตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบร หำรส่วน

ต ำบลท่ำตมูและหน่วยงำนอื่นๆ ในท้องถ ่นที่เข้ำร่วมโครงกำร 
3. เพื่อประสมัพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร ผลกำรด ำเน นงำนต่ำงๆ  เสร มสร้ำงควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำท่ีและทัศนคต ที่ดีต่อ

กันระหว่ำงประชำชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ ่นและหน่วยงำนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 

3. เป้ำหมำย    ประชำชนในพื้นที่องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม  จ ำนวน  ๔๐๐  คน  

4. วิธีกำรด ำเนินกำร 
1. แต่งตั้งคณะท ำงำน 
2. ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรออกให้บร กำรประชำชน 
3. ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับทรำบ 
4. ด ำเน นกำรออกให้บร กำรและพบปะประชำชน 

 

กิจกรรมในโครงกำรฯ 
    -กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำร 
    -บร กำรรับช ำระภำษีและคำ่ธรรมเนียมต่ำงๆ 
    -บร กำรทำงด้ำนสำธำรณสุข ตรวจสุขภำพ ให้ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันโรคต่ำง ๆ 
    -บร กำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำกำรขออนุญำตปลูกสร้ำง แก้ไขดัดแปลงอำคำร 
    -รับเรื่องรำวร้องทุกข ์
   
5. สถำนที่ด ำเนินกำร 
   องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู 
 
6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
                         ตุลำคม   –  ส งหำคม   ทุกปี ( 2561 – 2564) 
 
7. งบประมำณ    ไม่ใช้จ่ำยงบประมำณ 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู 
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9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
1. องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมได้รับทรำบข้อมูลปัญหำ ควำมต้องกำรของประชำชน และข้อเสนอแนะต่ำงๆ อันเป็น

ประโยชน์ต่อกำรก ำหนดนโยบำย  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ ่น 
2. ประชำชนได้รับควำมสะดวกและบร กำรต่ำงๆ ขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมและหน่วยงำนอ่ืนๆในท้องถ ่นท่ีเข้ำ

ร่วมโครงกำร 
3. ประชำชนได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำร ผลกำรด ำเน นงำนต่ำงๆ ขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม มีควำมเข้ำใจใน

บทบำทหน้ำท่ีและมีทัศนคต ที่ดีต่อกัน ระหว่ำงประชำชนกับองค์กำรบร หำรส่วนท้องถ ่นและหน่วยงำนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
 

 
3.2.2 (2) ชื่อโครงกำร : กิจกรรม รำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทกุข์ทรำบ  

1. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
   กำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ในกำรรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นส ่งส ำคัญเพรำะกำรปฏ บัต หน้ำที่รำชกำรทุกครั้งจะต้องมี 
กำรตรวจสอบ กลั่นกรองกำรใช้อ ำนำจ โดยกำรเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนได้รับทรำบข้อเท็จจร ง ข้อกฎหมำยที่ถูกต้องและต้องเป็น
ธรรมกับทุกฝ่ำย เมื่อด ำเน นกำรตำมขั้นตอนเรื่องกำรร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทรำบโดยเร็วไม่เก น 15 วัน  

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อปฏ บัต ตำมระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัดลดปัญหำทุจร ต  
2. เพื่อให้เก ดกำรปฏ บัต หน้ำที่รำชกำรอย่ำงถูกต้องโดยกำรน ำข้อเสนอแนะจำกหน่วยตรวจสอบมำปฏ บัต   
3.   เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทรำบขั้นตอนของกำรด ำเน นกำรเรื่องร้องเรยีนร้องทุกข์และส่งเสร มภำคประชำชนร่วม ตรวจสอบ

กำรด ำเน นงำนของทำงรำชกำร  

3. เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร   ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกรำย  

4. พ้ืนที่ด ำเนินกำร      องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 
 

5. วิธีกำรด ำเนินกำร   ตรวจสอบข้อเท็จจร งแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เก น 15 วันท ำกำร  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร   ปีงบประมำณ 2561 – 2564 
 

7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   ส ำนักปลัดองค์กำรบร หำรส่วนท่ำตูม 

8. งบประมำณด ำเนินกำร   ไม่ใช้งบประมำณ  

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. กำรปฏ บัต หน้ำที่รำชกำรถูกต้องตำมระเบียบ กฎหมำย เป็นธรรมกับทุกฝ่ำย  
2. ใช้เป็นแนวทำงปฏ บัต งำนด้ำนกำรร้องเรียนร้องทุกข์  
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3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.1.1 ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ กำรจัดท ำงบประมำณ   

3.3.1. (1) ชื่อโครงกำร : มำตรกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

1. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
   ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถ ่น พ .ศ. 2548 หมวด 1 
องค์กรจัดท ำแผนพัฒนำ ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก ำหนดให้มีองค์กรและโครงสร้ำงขององค์กรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถ ่นในรูปของคณะกรรมกำร  ดังนั้น เพื่อให้องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมในฐำนะองค์กรปกครองส่วนท้องถ ่นรูปแบบ
องค์กำรบร หำรส่วนต ำบล มีองค์กรในกำรจัดท ำแผนพัฒนำตำม ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ ่น  พ.ศ  2548 และแก้ไขเพ ่มเต ม พ.ศ. 2559  องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมโดยส ำนักงำนปลัด จึง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมขึ้น  

2. วัตถุประสงค์  
   เพื่อส่งเสร มให้บุคลำกรขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลและตัวแทนประชำชนจำกทุกภำคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดง
ควำมค ดเห็นในกำรจัดท ำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลผึ้งรวงและแผนพัฒนำสี่ปีองค์กำรบร หำรส่วน
ต ำบลท่ำตูมให้สอดคล้องกับประเด็นหลักกำรพัฒนำท่ี ประชำคมต ำบลฯ และคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม
ก ำหนดด้วยควำมถูกต้อง โปร่งใส และสุจร ต  

3. เป้ำหมำย/ผลผลิต  คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู  จ ำนวน 12 คน  

4. พ้ืนที่ด ำเนินกำร  
   องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู 

5. วิธีด ำเนินกำร  
    ด ำเน นกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรตำมระเบียบตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ ่น พ.ศ. 2548   

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
   คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบร หำรสว่นต ำบลท่ำตูม  บำงต ำแหน่งในปัจจุบันจะครบวำระ
กำรด ำรงต ำแหน่ง 2 ปี ตำมที่ระเบียบฯ องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมจึงต้องด ำเน นกำรคัดเลือกบุคคลในต ำแหน่งดังกล่ำวมำ
ด ำรง ต ำแหน่งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมแทนกรรมกำรฯ ที่ครบวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่ง เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ่น พ.ศ. 2558 
หมวด 1 องค์กรจัดท ำแผนพัฒนำ ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ที่ก ำหนด  

7. งบประมำณด ำเนินกำร   ไม่ใช้งบประมำณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร    ส ำนักปลัดองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลทำ่ตูม 

9.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมูมคีณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลเพื่อเป็น
องค์กรในกำรยกร่ำงหรือจดัท ำร่ำง แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมและรำ่งแผนพัฒนำสี่ปีองค์กำร
บร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม  เพื่อใช้เปน็แผนพัฒนำในกำรพัฒนำองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมควำมต้องกำรของประชำคมและ
ชุมชนในเขตองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมด้วยควำมถูกต้อง โปร่งใส สุจร ต และให้ควำมส ำคัญในกำรต่อต้ำนกำรทุจร ต  
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3.3.1 (2) ชื่อโครงกำร : ประชำคมต ำบล ประจ ำปี  

1. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
   กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรกระจำยอ ำนำจและองค์กรปกครองส่วนท้องถ ่น เป็นกฎหมำยที่ค่อนข้ำงใหม่และมี
จ ำนวน หลำยฉบับด้วยกัน ท ำให้ประชำชนยังไม่อำจได้รับทรำบถึงควำมส ำคัญของกำรกระจำยอ ำนำจและกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน ต่อกำรกระจำยอ ำนำจ องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมจึงได้จัดท ำโครงกำรประชำคม ต ำบลประจ ำปี 2561- 2564
ขึ้น เพื่อให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรกระจำยอ ำนำจกำรมี ส่วนร่วมของประชำชนต่อกำร
พัฒนำท้องถ ่นตนเอง  

2. วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้กำรบร หำรจัดกำรเป็นไปตำมหลักกำรมีสว่นร่วมของประชำชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพื่อเผยแพร่ควำมรู้ 
ให้กับประชำชนถึงกำรมีส่วนร่วมในกำรบร หำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ่น เพื่อรับฟังควำมค ดเห็น ข้อเสนอแนะในกำร 
พัฒนำท้องถ ่น และรำยงำนกำรด ำเน นงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564 อีกทำงหนึ่งด้วย  

3. เป้ำหมำย  
   ผู้น ำองค์กรประชำชน เช่น ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน สำรวัตรก ำนัน ผู้น ำชุมชนแพทย์ประจ ำต ำบล 
อำสำสมัครสำธำรณสุข สมำช กสภำองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล กลุ่มอำชีพต่ำงๆ ตลอดจนประชำชนท่ัวไป จ ำนวน 100 คน  

4. วิธีด ำเนินกำร  
1. ต ดต่อประสำนงำนกับเจ้ำของสถำนท่ี  
2. แต่งตั้งคณะท ำงำน  
3. วำงแผนก ำหนด วัน เวลำ สถำนท่ี กำรฝึกอบรม พร้อมก ำหนดตำรำงกำรฝึกอบรม  
4. เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัต งบประมำณจำกองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 
5. ด ำเน นโครงกำรตำมวัน เวลำ ท่ีก ำหนด  

5. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  
     ต้นปีงบประมำณ 2561 - 2564 

6. งบประมำณ  
   10,000  บำท  

7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   ส ำนักปลดั องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

8. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ผู้เข้ำร่วมประชุมประชำคมสำมำรถเข้ำใจกำรบร หำรงำนแบบกำรมีส่วนร่วม ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำร
กระจำยอ ำนำจและเป็นกำรสร้ำงทัศนคต ที่ดีระหว่ำงประชำชนและหน่วยกำรบร หำรรำชกำรส่วนท้องถ ่น ชุมชนท้องถ ่นของตนเองได้  

 

    3.3.3 (2) ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัตรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำตูม 
 

1. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
   ด้วยกรมส่งเสร มกำรปกครองท้องถ ่นก ำหนดให้องค์กำรบร หำรส่วนต ำบล ในฐำนะองค์กรปกครองส่วนท้องถ ่นต้อง
ด ำเน นกำร ประเม นผลกำรปฏ บัต รำชกำร ซึ่งเป็นกระบวนกำรวัดผลกำรบร หำรและปฏ บัต รำชกำรขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลว่ำ
สัมฤทธ ์ผลตำมเป้ำหมำย หรือไม่ ตลอดจนเป็นกำรตรวจสอบกำรปฏ บัต รำชกำรขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบล เพื่อน ำผลที่ได้จำก
กำรประเม นมำใช้ในกำรปรับปรุง แก้ไข ส่งเสร ม พัฒนำ ขยำยหรือยุต กำรด ำเน นภำรก จต่ำงๆ ขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลต่อไป  
ดังนั้น อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 9(3) และมำตรำ 45 แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และว ธีกำร บร หำรก จกำร
บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลจึงได้จัดท ำโครงกำรกำรปฏ บัต รำชกำรขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้กำรประเม นผลกำรปฏ บัต รำชกำรขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลมีกำรขับเคลื่อนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
ซึ่งจะส่งเสร มให้องค์กำรบร หำรส่วนต ำบล มีมำตรฐำนในกำรปฏ บัต รำชกำร ลดขั้นตอนกำรปฏ บัต งำน และกำรอ ำนวยควำมสะดวก
และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของ ประชำชน เพื่อประโยชน์สุขของประชำชนโดยใช้ว ธีกำรบร หำรก จกำรบ้ำนเมืองที่ดี และให้



๘๕ 
 

 

ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ในกำรตรวจสอบกำรประเม นผลกำรปฏ บัต งำน และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร โดยให้เป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์และว ธีกำรที่ กฎหมำยก ำหนด  
 
2. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อต ดตำมประเม นผลกำรปฏ บัต รำชกำรได้อย่ำงถูกต้องตำมมำตรฐำนกำรปฏ บัต รำชกำร  
2. เพื่อให้เก ดกระบวนกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรตรวจสอบกำรปฏ บัต รำชกำรขององค์กำรบร หำรส่วน

ต ำบลท่ำตูมและ เป็นกำรเฝ้ำระวังกำรทุจร ตในกำรบร หำรจัดกำรตำมภำรก จขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม  
3. เพื่อด ำเน นงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยของผู้บร หำรท้องถ ่นองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

3. เป้ำหมำย/ผลผลิต    
     คณะท ำงำนและเจ้ำหน้ำท่ีผูร้บัผ ดชอบกำรประเม นผลกำรปฏ บตั รำชกำรขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู 

4. พ้ืนที่ด ำเนินกำร  
 องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

5. วิธีด ำเนินกำร  
1. ประสำนกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูล  
2. จัดท ำโครงกำรและขออนุมัต โครงกำร  
3. จัดท ำประกำศประชำสัมพันธ์กำรด ำเน นโครงกำร  
4. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน  

ให้คณะกรรมกำรฯ ด ำเน นกำรดังนี้  
1. ประเม นผลกำรปฏ บตั รำชกำรขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู 
2. ประเม นผลกำรปฏ บตั รำชกำรขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่ำงน้อยแล้วเสนอผลกำร 

ประเม นให้องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมทรำบ เพ่ือน ำผลที่ได้จำกกำรประเม นมำใช้ในกำรปรับปรุงแก้ไข ส่งเสร ม พัฒนำ ขยำย
หรือยุต กำร ด ำเน นภำรก จต่ำงๆ ขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู 

3. จัดท ำแบบประเม นผลและแบบรำยงำนผลกำรประเม นกำรปฏ บตั รำชกำรขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู 
ส ำหรับผลกำรปฏ บัต รำชกำรประจ ำปี  

4. ด ำเน นกำรเรื่องอื่นๆ ตำมที่องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมมอบหมำย  
5. ประชุมคณะกรรมกำร/คณะท ำงำนและเจ้ำหน้ำท่ีผู้รบัผ ดชอบกำรประเม นผลกำรปฏ บัต รำชกำร  
6. กำรจดัท ำแผนกำรด ำเน นงำน  
7. กำรด ำเน นโครงกำรให้เป็นไปตำมแผนกำรด ำเน นงำน  
8.จัดท ำแบบสอบถำมวัดควำมพึงพอใจในกำรปฏ บัต รำชกำรของหน่วยงำนต่ำงๆขององค์กำรบร หำรสว่นต ำบลท่ำตมู

พร้อมตัวช้ีวัด  
9. กำรต ดตำมและประเม นผล  
10.กำรจัดท ำสรุปรำยงำนผลกำรด ำเน นโครงกำรฯ แล้วรำยงำนให้ผู้บร หำรพ จำรณำทรำบปรับปรุงด ำเน นกำร แก้ไขต่อไป  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
                         4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

7. งบประมำณด ำเนินกำร   ไม่ใช้งบประมำณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
              ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   ผลกำรปฏ บตั รำชกำรขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลดีขึ้นเมื่อเปรยีบเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ  
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3.3.3 (2) ชื่อโครงกำร : มำตรกำรตรวจสอบโดยคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

 

1. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
   ตำมแนวทำงและว ธีกำรบร หำรก จกำรบ้ำนเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และ 
หมวด 7 แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และว ธีกำรบร หำรก จกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

1. กำรบร หำรรำชกำรเพื่อให้เก ดผลสมัฤทธ ์ต่อภำรก จของรัฐ  
2. กำรบร หำรรำชกำรอย่ำงมีประส ทธ ภำพและเก ดควำมคุ้มค่ำในเช งภำรก จของรัฐ  
3. กำรปรับปรุงภำรก จขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ่น    
4. กำรประเม นผลกำรปฏ บตั รำชกำร  

ดังนั้นเพื่อเพ ่มประส ทธ ภำพในกำรบร หำรงำนขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมูให้เก ดควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้  
เสร มสร้ำงบทบำทของประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมกับประชำชน/ต ำบล/ชุมชน/หมู่บ้ำนและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทำงและ ว ธีกำร
บร หำรก จกำรบ้ำนเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และว ธีกำรบร หำรก จกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อเพ ่มประส ทธ ภำพในกำรบร หำรงำนองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล ให้เก ดควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสร มสร้ำง 

บทบำทของประชำชน  
2. เพื่อเปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมและแสดงควำมค ดเห็นในกำรบร หำรงำนขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

3. เป้ำหมำย  ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภำท้องถ ่น ผู้ทรงคุณวุฒ  ผู้แทนพนักงำนส่วนต ำบล  

4. พ้ืนที่ด ำเนินกำร  
   องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู 

5. วิธีด ำเนินกำรโครงกำร  
1. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร  
2. ประเม นผลกำรปฏ บัต รำชกำร ในองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมูตำมหลักเกณฑ์และว ธีกำรบร หำรก จกำร 

บ้ำนเมืองที่ดี  
3. รำยงำนผลกำรพ จำรณำให้ผู้บร หำรทรำบ ตำมหลักเกณฑฯ์ ก ำหนด  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
             4 ปี (ปีงบประมำณ 2561 – 2562)  

7. งบประมำณด ำเนินกำร   ไม่ใช้งบประมำณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
   เป็นกำรเปดิโอกำสให้ประชำชนไดเ้ข้ำมำร่วมในกำรตดัส นใจในกำรบร หำรงำนขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู
หรือ โครงกำรทีม่ีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ของประชำชนท ำให้องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมมคีวำมโปร่งใส ตรวจสอบได้  
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มิติที่ 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  
4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ก ำหนด  
4.1.1 มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับดูแล  

 
4.1.1 (1) ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี ประจ ำปีงบประมำณ  

1. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
   กำรตรวจสอบภำยในเป็นปัจจัยส ำคัญที่จะช่วยให้กำรด ำเน นงำนตำมภำรก จขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม
เป็นไปอย่ำงมี ประส ทธ ภำพและประส ทธ ผลทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดควำมเสีย่งจำกกำรด ำเน นงำนผ ดพลำดและลดควำมเสียหำยที่
อำจเก ดขึ้นซึ่งกำรตรวจสอบภำยในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบส ำคัญที่แทรกอยู่ในกำรปฏ บัต งำนตำมปกต  ซึ่งจะต้องมีกำรกระท ำ 
อย่ำงเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตำมระเบียบ และกฎหมำยที่ก ำหนด โดยผู้บร หำรสำมำรถน ำแผนกำรตรวจสอบภำยในมำใช้โดยรวม 
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบร หำร เพื่อให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรด ำเน นงำนอีกท้ังยังเป็นแนวทำงกำรปฏ บัต งำน ซึ่ง
เป็นแนวทำงกำรตรวจสอบภำยในที่ชัดเจน ดังนั้น กำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในอย่ำงมีมำตรฐำนประกอบกับมี ระเบียบ 
ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องจะท ำให้กำรปฏ บัต งำนขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมเป็นไปอย่ำงถูกต้องและ
เป็นไป ตำมวัตถุประสงค์ของทำงรำชกำร  

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในตำมระเบียบ คตง. ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544  
2. เพื่อพ สูจน์ควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่ำงๆ ทำงด้ำนกำรบัญชี และด้ำนอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   
3. เพื่อตรวจสอบกำรปฏ บัต งำนของหน่วยรับตรวจว่ำเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง มต  คณะรัฐมนตรี 

และนโยบำยที่ก ำหนด  
4. เพื่อตรวจสอบหำระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยรับตรวจว่ำเพียงพอ และเหมำะสม  
5. เพื่อเป็นหลักประกันกำรใช้และระวังทรัพย์ส นต่ำงๆ ของส่วนรำชกำรเป็นไปอย่ำงเหมำะสม  

3. เป้ำหมำย/ผลผลิต  พนักงำนส่วนต ำบลทุกหน่วยงำน พนักงำนครู และเจ้ำหน้ำท่ีศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ขององค์กำรบร หำรส่วน
ต ำบลท่ำตมู 

4. พ้ืนที่ด ำเนินกำร  
   ส่วนรำชกำรทุกหน่วยงำน และศูนย์พัฒนำเด็กเล็กขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู 

5. วิธีกำรด ำเนินกำร  
1. จัดท ำแผนปฏ บัต งำนตรวจสอบภำยใน  
2. ตรวจสอบควำมถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่ำงๆ ด้วยเทคน ค และว ธีกำรตรวจสอบที่ยอมรับ 

โดยทั่วไป ปร มำณมำกน้อยตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยค ำนึงถึงประส ทธ ภำพของระบบกำรควบคุมภำยในและ ควำมส ำคัญ
ของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งว เครำะห์และประเม นผลกำรบร หำรและกำรปฏ บัต งำนของหน่วยรับตรวจ  

3. ตรวจสอบกำรปฏ บัต งำนเกี่ยวกับกำรบร หำรงบประมำณ กำรเง น กำรพัสดุและทรัพย์ส น รวมทั้งกำรบร หำรงำน ด้ำน
อื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ่น ให้เป็นไปตำมนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง และมต คณะรัฐมนตรี ตลอดจน
ตรวจสอบระบบกำรดูแลรักษำ และควำมปลอดภัยของทรัพย์ส น และกำรใช้ทรัพยำกรทุกประเภท ว่ำเป็นไปโดยมี ประส ทธ ภำพ 
ประส ทธ ผล และประหยัด  

4. สอบทำนระบบกำรปฏ บัต งำนตำมมำตรฐำน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่งที่ทำงรำชกำรก ำหนด เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่ำสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏ บัต งำนท่ีตรงตำมวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบำย  

5. รำยงำนผลกำรตรวจสอบและต ดตำมประเม นผล  

6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  
   4 ปี  (พ.ศ.2561 – 2564) 

7. งบประมำณด ำเนินกำร   ไม่ใช้งบประมำณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  ส ำนักปลดัองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 
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9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. บุคลำกรมีควำมเข้ำใจและปฏ บัต ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธ ์ของงำนมำกขึ้น  
2. ควำมเสี่ยงในกำรเบ กจ่ำยเง นลดน้อยลง  
3. กำรใช้ทรัพยำกรของส ำนัก/กอง/หน่วยงำน ที่มีอยู่อย่ำงคุ้มค่ำ และประหยัด   
4. ลูกหนี้ภำษีโรงเรือนและที่ด นค้ำงช ำระลดน้อยลง  
 
 

4.1.1 (2)  ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

1. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
   ตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเง นแผ่นด น ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ .ศ. 2544 
ก ำหนดให้ หน่วยรับตรวจต ดตำมประเม นผลกำรควบคุมภำยในที่ได้ก ำหนดไว้ รำยงำนต่อผู้ก ำกับดูแลและคณะกรรมกำรตรวจเง น
แผ่นด น อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภำยในเก้ำส บวันนับจำกวันส ้นปีงบประมำณ  ดังนั้น เพื่อให้กำรปฏ บัต ถูกต้องและเป็นไปตำมที่
ระเบียบฯ ก ำหนด องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม จึงได้มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำร ควบคุมภำยในตำมที่คณะกรรมกำรตรวจเง น
แผ่นด นก ำหนด เป็นประจ ำทุกปี  
 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อต ดตำมและประเม นผลกำรควบคุมภำยใน ระดับองค์กรขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 
2. เพื่อสรุปรำยงำนผลกำรประเม นผลกำรควบคุมภำยในให้นำยกองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมทรำบตำมแบบที่

ระเบียบฯ ก ำหนด   
3.  เพื่อรำยงำนกำรต ดตำมและประเม นผลกำรควบคุมภำยในต่อผู้ก ำกับดูแลและคณะกรรมกำรตรวจเง นแผ่นด นตำมก ำหนด  

3. เป้ำหมำย/ผลผลิต   ส่วนรำชกำรทุกหน่วยงำนขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

4. พ้ืนที่ด ำเนินกำร  
  ส่วนรำชกำรทุกหน่วยงำนขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

5. วิธีด ำเนินกำร  
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรต ดตำมและประเม นผลกำรควบคุมภำยใน ระดับองค์กร  
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรต ดตำมและประเม นผลกำรควบคุมภำยใน ระดับหน่วยงำนย่อย  
3. ผู้บร หำรมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนรำชกำรต ดตำมและประเม นผลกำรควบคุมภำยใน  
4. คณะกรรมกำรต ดตำมและประเม นผลกำรควบคุมภำยใน ระดับหน่วยงำนย่อย ด ำเน นกำรประเม นองค์ประกอบ ตำม

แบบ ปย.1 และประเม นผลกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในตำมแบบ ปย.2  
5. คณะกรรมกำรต ดตำมและประเม นผลกำรควบคุมภำยในระดับองค์กร ด ำเน นกำรรวบรวม เพื่อจัดท ำรำยงำนกำร 

ควบคุมภำยใน ตำมระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน ำเสนอผู้บร หำร พร้อมจัดส่งรำยงำนให้ผู้ก ำกับดูแลและ
คณะกรรมกำร ตรวจเง นแผ่นด น  

  
6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร  
   4  ปี (งบประมำณพ.ศ. 2561 – 2564) 

7. งบประมำณด ำเนินกำร   ไม่ใช้งบประมำณด ำเน นกำร  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

1. บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏ บัต งำนเพื่อให้เก ดประส ทธ ภำพสูงสุด  
2. ลดโอกำสควำมผ ดพลำด ป้องกันและลดควำมเสี่ยงต่อกำรปฏ บัต งำน  
3. เก ดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชำชนโดยรวม  
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4.1.2 มีกำรติดตำมประเมินระบบควบคุมภำยใน โดยด ำเนินกำรให้มีกำรจัดท ำแผนกำรปรับปรุง หรือ
บริหำรควำมเสี่ยง และรำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับ ดูแล     
  

4.1.2 (1) ชื่อโครงกำร : กิจกรรมติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน  

1. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
   ระบบกำรควบคุมภำยในเป็นกลไกที่ส ำคัญและเป็นเครื่องมือในกำรบร หำรงำนในหน่วยงำนไม่ว่ำจะเป็นในภำครัฐ 
หรือเอกชนทั้งขนำดเล็กและขนำดใหญ่ ระบบกำรควบคุมภำยในจะช่วยควบคุมหรือลดควำมเสี่ยงของหน่วยงำนให้อยู่ในระดับ ที่
ยอมรับได้ซึ่งจะท ำให้ปฏ บัต งำนและกำรจัดกำรของหน่วยงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่ำนมำกำรบร หำรงำนของ 
หน่วยงำนภำครัฐ ได้มีกำรควบคุมภำยในตำมที่กระทรวงกำรคลงัประกำศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอำจอยู่ในรูปของกฎหมำย ระเบียบ 
ระบบบัญชี หนังสือสั่งกำร และหนังสือตอบข้อหำรือต่ำงๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่กำรควบคุมด้ำนกำรเง นและบัญชี และกำร
ปฏ บัต ให้ถูกต้องตำมระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทำงรำชกำรก ำหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงกำรจัดกำรด้ำนอื่นๆ นอกเหนือจำกด้ ำน
กำรเง นและบัญชีในหน่วยงำน จึงไม่สำมำรถสะท้อนภำพถึงผลกำรด ำเน นงำนในภำพรวมของหน่วยงำนได้ ระบบกำรควบคุมภำยใน
ที่ดี ควรเป็นระบบกำรควบคุมที่ครอบคลุมงำนทุกด้ำนและสำมำรถสะท้อนภำพให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงำนนั้นๆ ว่ำมีกำร
ด ำเน นงำนที่มีประส ทธ ภำพและประส ทธ ผลหรือไม่เพียงใด กำรที่ระบบกำรควบคุมภำยในของรัฐยังไม่ ครอบคลุมทุกระบบงำน 
อำจเป็นช่องทำงรั่วไหลท ำให้เก ดควำมเสียหำยในหน่วยงำนและกำรด ำเน นงำนไม่สัมฤทธ ์ผล ท้ังนี้ สำเหตุส่วนหนึ่งอำจเก ดจำกกำร
ก ำหนดหน้ำที่และมอบหมำยงำนในหน่วยงำนไม่เหมำะสม กำรมอบหมำยกำรปฏ บัต งำนทั้ง กระบวนกำรให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพียงคนเดียว กำรควบคุมสอบทำนและกำรตรวจสอบยังไม่มีประส ทธ ภำพเพียงพอตลอดจน ขำดกำรประเม นและกำรบร หำรควำม
เสี่ยงกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนท่ีก ำหนดขึ้น และพัฒนำให้ระบบกำรควบคุม ภำยในดังกล่ำวทันสมัยอยู่เสมอ  
   องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมูพ จำรณำแล้วเห็นวำ่เพื่อให้องค์กรมแีนวทำงในกำรก ำหนดระบบกำรควบคุมภำยใน    
ให้เป็นไปอย่ำงมีประส ทธ ภำพและเหมำะสมกับกำรปฏ บัต งำนในหน่วยงำนจึงได้ก ำหนดก จกรรมกำรต ดตำมประเม นผลกำรควบคุมภำยใน
ขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมูขึ้น  

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้กำรปฏ บัต งำนเป็นไปอย่ำงมีประส ทธ ภำพและประส ทธ ผล ท ำให้กำรใช้ทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงประหยัด และ

คุ้มค่ำ โดยลดขั้นตอนกำรปฏ บัต งำนท่ีซ้ ำซ้อนหรือไม่จ ำเป็น ลดควำมเสี่ยงหรือผลเสียหำยด้ำนกำรเง นหรือด้ำนอื่นๆ ท่ีอำจมีขึ้น  
2. เพื่อให้มีข้อมูลและรำยงำนทำงกำรเง นที่ถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้ำงควำมมั่นใจแก่ผู้บร หำรในกำร ตัดส นใจ

เกี่ยวกับกำรบร หำรและกำรปฏ บัต งำน และบุคคลภำยนอกท่ีเกี่ยวข้อง  
3. เพื่อให้บุคลำกรมีกำรปฏ บัต ตำมนโยบำย กฎหมำย เง่ือนไขสัญญำ ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ของ หน่วยงำน

อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน  

3. เป้ำหมำย  
   เพื่อให้กำรควบคุมภำยในขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมเป็นไปอย่ำงมีประส ทธ ภำพและเหมำะสมกับกำร 
ปฏ บัต งำนในหน่วยงำน อีกทั้งยังเป็นกำรควบคุมหรือลดควำมเสี่ยงของหน่วยงำนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท ำให้กำรปฏ บัต งำน
และกำรจัดงำนของหน่วยงำนบรรลุตำมวตัถุประสงค์  

4. วิธีด ำเนินกำร  
1. แต่งตั้งคณะท ำงำนต ดตำมประเม นผลกำรควบคุมภำยในตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเง นแผ่นด นว่ำด้วยกำร 

ก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6  
2. ประชุมคณะท ำงำนเพื่อปรับปรุงพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้กำรปฏ บัต ตำมภำรก จและ ตำม

นโยบำยของรัฐบำล กระทรวงมหำดไทย และตำมแผนพัฒนำองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมเป็นไปอย่ำงมีประส ทธ ภำพและ 
ประส ทธ ผล  

3. กำรรวบรวมผลกำรต ดตำมและประเม นผลกำรควบคุมภำยในใหค้ณะท ำงำนฯ เพื่อสรุปข้อมลู  
4. รำยงำนผลกำรปฏ บตั งำน ควำมค ดเห็นและอุปสรรคต่ำงๆ ให้นำยกองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลและผู้บร หำรทรำบ  

5. สถำนที/่ระยะเวลำด ำเนินกำร   องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู/ 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

6. หน่วยงำนรับผิดชอบ  ทุกกอง/ส ำนัก ขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

7. งบประมำณด ำเนินกำร   ไม่ใช้งบประมำณ  
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8. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
1. กำรด ำเน นงำนของหน่วยงำนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วำงไว้อย่ำงมีประส ทธ ภำพ  
2. กำรใช้ทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมีประส ทธ ภำพ ประหยัด และคุม้ค่ำ  
3. มีข้อมูลและรำยงำนทำงกำรเง นท่ีถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สำมำรถน ำไปใช้ในกำรตัดส นใจ  
4. กำรปฏ บัต ในหน่วยงำนเป็นไปอยำ่งมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวำงไว้  
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บร หำรในกำรก ำกับดูแลกำรปฏ บตั งำนดีอย่ำงดยี ่ง  

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. มีรำยงำนกำรประเม นผลกำรควบคุมภำยใน ตำมมำตรฐำน ข้อ 6 ที่เสร็จตำมก ำหนดเวลำ  
2. ก จกรรมกำรควบคุมภำยใน ร้อยละ 80 ได้ด ำเน นกำรแกไ้ข  
3. ร้อยละของหน่วยงำนรำยงำนกำรประเม นผลกำรควบคุมภำยในครบทุกงำน  
4. มีกำรจัดกำรควำมรู้ทีเ่กี่ยวข้องกับกำรควบคุมภำยใน  

 
 

4.1.2 (2) ชื่อโครงกำร : มำตรกำรติดตำมประเมินผลระบบควบคุมภำยในองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

1. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
   ตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเง นแผ่นด น ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ.2544 ก ำหนดให ้
องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมูในฐำนะหน่วยรับตรวจจดัวำงระบบควบคุมภำยในโดยใช้มำตรฐำนกำรควบคุมภำยในเป็นแนวทำง
หรือเครื่องมือใน กำรบร หำรจดักำรควำมเสี่ยงท่ีเก ดจำกกำรด ำเน นก จกรรม หรือโครงกำรต่ำงๆ ของหน่วยรับตรวจและรำยงำนกำร
ประเม นผลกำรควบคุมภำยในต่อคณะกรรมกำรตรวจเง นแผ่นด น ผู้ก ำกับดูแลอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภำยในเก้ำส บวันนับจำกวันส ้น 
ปีงบประมำณ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจอยำ่งสมเหตสุมผลว่ำกำรด ำเน นงำนของหน่วยรบัตรวจจะบรรลุ วัตถุประสงค์
ของกำรควบคุมภำยในด้ำนประส ทธ ผลและประส ทธ ภำพของกำรด ำเน นงำนและกำรใช้ทรัพยำกรซึ่งรวมถึงกำรดูแลรักษำทรัพยส์ น 
กำรป้องกันหรือลดควำมผ ดพลำด ควำมเสียหำยกำรรั่วไหล กำรส ้นเปลือง หรือกำรทุจร ตในหน่วยรับตรวจ ด้ำนควำมเชื่อถือได้ของ
รำยงำนทำงกำรเง น และด้ำนกำรปฏ บัต ตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ และมต คณะรัฐมนตรี  กำรด ำเน นกำรจัดวำงระบบ
ควบคุมภำยใน เพื่อน ำควำมเสี่ยงที่มีหรือคำดว่ำจะมีและจดัให้มีก จกรรมกำรควบคุมที่มี ประส ทธ ภำพและประส ทธ ผลเพื่อป้องกัน
หรือลดควำมเสียหำย ควำมผ ดพลำดที่อำจเก ดขึ้น และให้สำมำรถบรรลตุำม วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน จึงได้ก ำหนด
มำตรกำรกำรต ดตำมประเม นผลกำรควบคุมภำยใน  
 2. วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้ส่วนรำชกำรที่รับผ ดชอบจัดท ำและน ำแผนกำรปรับปรุงหรือบร หำรจัดกำรควำมเสี่ยงไปด ำเน นกำรเพื่อ 
ควบคุมลดควำมเสี่ยง ในกำรป้องกันหรือลดควำมผ ดพลำด ควำมเสียหำย กำรรั่วไหล กำรส ้นเปลือง หรือกำรทุจร ตในหน่วยรับตรวจ  

2. เพื่อให้มีกำรต ดตำมประเม นผลกำรปฏ บัต ตำมแผนกำรปรับปรุงหรือบร หำรจัดกำรควำมเสี่ยงระบบควบคุมภำยใน
ของส่วนรำชกำรที่รับผ ดชอบ และรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรตรวจเง นแผ่นด น ผู้ก ำกับดูแลภำยในเวลำที่ก ำหนด  

3. เพื่อเป็นกำรเสร มสร้ำงและปรับปรุงกลไกกำรควบคุมภำยในให้เก ดประส ทธ ภำพและมีประส ทธ ผล  

3. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
   ทุกส่วนรำชกำรขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู 

4. พ้ืนที่ด ำเนินกำร  
   องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู 

5. วิธีด ำเนินกำร  
1. ประธำนคณะกรรมกำรต ดตำมประเม นผลกำรควบคุมภำยในองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม(ระดับองค์กร) จัดส่ง

รำยงำนแผนกำร ปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนรำชกำรไปด ำเน นกำรบร หำรจัดกำรควำมเสี่ยงในส่วนที่
รับผ ดชอบและมี กำรต ดตำมผลระหว่ำงปี  

2. หัวหน้ำส่วนรำชกำรขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมน ำแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปอ.3) ไป
ด ำเน นกำรบร หำร จัดกำรควำมเสี่ยงภำยในเวลำที่ก ำหนด และรำยงำนผลกำรด ำเน นกำรต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรต ดตำม
ประเม นผลกำรควบคมุ ภำยในของส่วนรำชกำร (ระดับส่วนย่อย)  
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3. หัวหน้ำส่วนรำชกำรขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมรำยงำนผลกำรด ำเน นกำรแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหำอุปสรรคต่อประธำนคณะกรรมกำรต ดตำมประเม นผลกำรควบคุมภำยในองค์กำรบร หำรส่วน
ต ำบลท่ำตูม 

4. คณะกรรมกำรต ดตำมประเม นผลกำรควบคุมภำยในองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมประชุมพ จำรณำและประเม นผลกำร
ควบคุมและบร หำรจดักำรควำมเสี่ยงของแต่ละส่วนรำชกำรว่ำมีควำมเพียงพอหรือไม่หรือจะต้องด ำเน นกำรบร หำรจดักำรควำมเสีย่ง ต่อไป  

5. รำยงำนผลกำรต ดตำมกำรปฏ บัต ตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยในต่อคณะกรรมกำรตรวจเง นแผ่นด นผู้ก ำกับ
ดูแลอย่ำงน้อยปลีะหนึ่งครั้งภำยในเก้ำส บวันนับจำกวันส ้นปีงบประมำณ  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

7. งบประมำณด ำเนินกำร   ไม่ใช้งบประมำณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
   ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1.  ส่วนรำชกำรที่รับผ ดชอบมีกำรน ำแผนกำรปรับปรุงกำรควบคมุภำยในไปด ำเน นกำรบร หำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
2.  มีกำรต ดตำมผลกำรปฏ บัต ตำมแผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน  
3.  มีกำรรำยงำนกำรต ดตำมประเม นผลกำรควบคมุภำยในต่อคณะกรรมกำรตรวจเง นแผ่นด นผู้ก ำกับดูแลภำยใน 

เวลำที่ก ำหนด  
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4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำรตำม 
ช่องทำงท่ีสำมำรถด ำเนินกำรได  ้ 

4.2.1   ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงบประมำณ กำรรับ 
จ่ำยเงิน กำรหำประโยชน์จำกทรัพย์สินของทำงรำชกำร  

4.2.1 (1) ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินให้ประชำชนได้รับทรำบ  
 

1. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
                 กำรปฏ บัต งำนด้ำนกำรคลังเป็นกำรท ำงำนที่ต้องอำศัยระเบียบกฎหมำย หนังสือสั่งกำร ตลอดจนมต คณะรัฐมนตรี 
ว ธีกำรท ำงำนต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบกำรบร กำรที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชำชนหรือผู้รับบร กำรเก ดควำมพึงพอใจสร้ำง ควำม
สะดวกให้แก่ประชำชนมำกที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมำย ข้อเท็จจร ง ไม่มีข้อผ ดพลำดบร กำรด้วยควำมเสมอภำคกัน ไม่เลือกปฏ บัต 
เสร มสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏ บัต งำน กำรบร หำรกำรเง นกำรคลังเก ดควำมโปร่งใสไม่เก ดกำรทุจร ตคอร์รัปชัน มีกำรท ำงำนมี
กระบวนกำรที่โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ รำยงำนกำรเง นจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนกำร
ทำงกำรคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชำชน  

2. วัตถุประสงค์  
1.  เพื่อให้เก ดควำมโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้  
2.  กำรใช้งบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำและเปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถซักถำมและตรวจสอบได้  
3.  ปฏ บัต งำนถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
4. ในกำรบร หำรจัดกำรต้องท ำอย่ำงเปิดเผยสำมำรถตรวจสอบได้ จึงต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไขกำรท ำงำนขององค์กร ให้

มีควำมโปร่งใส สำมำรถเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร เปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องได้  

3. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
   ประชำชนในเขตองค์กำรบร หำรสว่นต ำบลท่ำตมู 

4. พ้ืนที่ด ำเนินกำร  
   องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบรุี  

5. วิธีด ำเนินกำร  
   จัดท ำงบแสดงฐำนะกำรเง นและงบอ่ืนๆ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเง น กำรเบ กจ่ำยเง น กำร
ฝำกเง น กำรเก็บรักษำเง นและกำรตรวจเง นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไ้ขเพ ่มเต ม โดยเปิดเผยเพื่อให ้
ประชำชนทรำบ ณ องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู  ภำยในเก้ำส บวันนับแต่วันส ้นปี และจดัท ำรำยงำนแสดงผลกำรด ำเน นงำน 
ตำมที่กรมส่งเสร มกำรปกครองท้องถ ่นก ำหนด เพื่อน ำเสนอผู้บร หำรท้องถ ่น และประกำศส ำเนำรำยงำนดังกล่ำวโดยเปิดเผย 
เพื่อให้ประชำชนทรำบทุกสำมเดือน  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร   ตลอดปีงบประมำณ 2561 – 2564 และด ำเน นกำรอยำ่งต่อเนื่อง  

7. งบประมำณด ำเนินกำร   ไม่ใช้งบประมำณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
                     กองคลัง  องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. มีกำรพัฒนำกำรบร หำรด้ำนกำรเง นกำรคลังและงบประมำณอย่ำงมปีระส ทธ ภำพ  
2. มีกำรเบ กจำ่ยถูกต้อง รวดเร็ว เก ดควำมประหยัด  
3. มีกำรเสร มสรำ้งกำรมสี่วนร่วมของประชำชนในพ้ืนท่ีหรือผู้รับบร กำร  
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4.2.1 (2) ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรมีสว่นร่วมของประชำชนในกำรตรวจสอบกำรรับ กำรจ่ำย และ
กำรใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

1. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
   กำรเบ กจ่ำยเง นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรกำรบร หำรกำรเง นกำรคลังขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ ่น เจ้ำหน้ำที่จะต้องปฏ บัต ตำมอ ำนำจหน้ำที่ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยหรือหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง ให้
ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท ำใบน ำฝำกเป็นรำยรับ จัดท ำใบฎีกำเพื่อเป็นรำยจ่ำย เบ กเง นออกจำกคลังขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถ ่นได้ ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ในทรัพย์ส นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีกำรด ำเน นงำน ให้ เป็นไป
ตำมระเบียบกฎหมำยทั้งกำรเก็บค่ำธรรมเนียม ค่ำบร กำร จะต้องเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ประชำชนมีส่วนร่วมในกำร ตรวจสอบ 
จึงจ ำเป็นต้องมีกระบวนกำรขั้นตอนท่ีถูกต้อง มีควำมสุจร ต ส่งผลให้กำรด ำเน นงำนเก ดประส ทธ ภำพ  กองคลัง องค์กำรบร หำรส่วน
ต ำบลท่ำตูม จึงได้ร เร ่มก จกรรมเพื่อให้ กำรรับ จ่ำยเง นและกำรใช้ประโยชน์ทรัพย์ส นเก ด ควำมโปร่งใส ประชำชนมีส่วนร่วมในกำร
ตรวจสอบ และรับทรำบถึงรำยรับ-รำยจ่ำย ขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 
 

 2. วัตถุประสงค์   เพื่อให้กำรรับ จ่ำยเง นขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมเก ดควำมโปร่งใสตรวจสอบได ้
  

3. พ้ืนที่ด ำเนินกำร  
  องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู 

4. วิธีกำรด ำเนินกำร  
- มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรพ จำรณำงบประมำณ  
- มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรต ดตำมประเม นผลกำรใช้จ่ำยเง นงบประมำณโดยมีปะชำชนเข้ำร่วมเป็นกรรมกำร  
- เปิดโอกำสให้ประชำชนสอบถำมขอ้สงสัยเกี่ยวกับกำรรับจ่ำยเง น  
- สรุปผลกำรรับ จ่ำยเง นขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมให้ประชำชนทรำบทำงช่องทำงต่ำงๆ เช่น ทำงเว็บไซต์ ศูนย์
ข้อมูลข่ำวสำร และเสียงตำมสำย หอกระจำยข่ำว เมื่อส ้นปีงบประมำณ  

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
  4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

6. งบประมำณด ำเนินกำร   ไม่ใช้งบประมำณ  

7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   กองคลัง องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู 

8. ตัวชี้วัด     มีกำรด ำเน นงำนตำมว ธีกำรด ำเน นงำนครบทุกข้ันตอน  
ผลลัพธ์  

  ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทรำบข้อมูลกำรรับ จ่ำยเง นขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมท ำให้เก ดควำม 
โปร่งใส ในกำรรับจ่ำยเง นขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรจัดหำพัสดุ  

4.2.3 (1) ชื่อโครงกำร : โครงกำรอบรมกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง  

1. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
   กำรตรวจรับพัสดุ กำรตรวจกำรจ้ำงและกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง เป็นกระบวนกำรที่มีควำมส ำคัญที่จะบร หำร
สัญญำ ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ และเป็นไปตำมเง่ือนไขที่ก ำหนดในสัญญำอย่ำงมีประส ทธ ภำพ ซึ่งผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท ำหน้ำที่ 
กรรมกำรตรวจรับ กรรมกำรตรวจกำรจ้ำงและผู้ควบคุมงำน จะต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในอ ำนำจหน้ำที่ตำมข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่ำ
ด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ .ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ ่มเต ม และเข้ำใจ 
เงื่อนไขข้อก ำหนดที่ระบุไว้ในสัญญำเป็นอย่ำงดี เพรำะหำกไม่เข้ำใจหรือเข้ำใจคลำดเคลื่อนหรือปฏ บัต ไม่ครบถ้วนในหน้ำที่ ควำม
รับผ ดชอบตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่ตนเองได้รับกำรแต่งตั้งให้ท ำหน้ำที่แล้ว อำจท ำให้เก ดควำมเสียหำยต่อ อ .อ.ป. หรือบุคคล อื่น 
นอกจำกนี้อำจจะต้องรับผ ดชอบทำงแพ่ง อำญำ ว นัย หรืออำจถูกฟ้องร้องต่อศำลปกครองได้  องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมเห็น
ถึงควำมส ำคัญของกำรตรวจรับพัสดุและกำรตรวจกำรจ้ำง ประกอบกับได้มีกำรเช ญ ให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจรับ
งำนจ้ำง เพื่อควำมโปร่งใส จึงได้จัดโครงกำรอบรมกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง เพื่อให้ผู้ ท่ีได้รับแต่งตั้งให้ท ำหน้ำที่กรรมกำรตรวจกำร
จ้ำงมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ปฏ บัต หน้ำท่ีตำมที่ได้รับมอบหมำยได้อย่ำงถูกต้อง  
 

2. วัตถุประสงค์  
   เพื่อให้ผู้ปฏ บัต งำนและผู้ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ท ำหน้ำที่ตรวจงำนจ้ำงอย่ำงถูกต้อง 
สอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

3. เป้ำหมำย  
   คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้ง  

4. พ้ืนที่ด ำเนินกำร  
   องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู 

5. วิธีด ำเนินกำร  
1. เสนอโครงกำรใหผู้้บร หำรอนุมตั   
2. จัดอบรมให้ควำมรู้แก่คณะกรรมกำรตรวจกำรจำ้ง  
3. ท ำหนังสือเช ญคณะกรรมกำรตรวจงำนจ้ำงให้เข้ำร่วมอบรม  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
    4ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

7. งบประมำณด ำเนินกำร   ไม่ใช้งบประมำณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   งำนพัสดุ องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

ผลลัพธ์  คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงท ำหน้ำท่ีตรวจงำนจ้ำงอย่ำงถกูต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
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4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น  
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่   

ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้     

  4.3.1 (1) ชื่อโครงกำร : โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนระเบียบ กฎหมำยท้องถิ่น ผู้บริหำร และสมำชิก
สภำท้องถิ่น  
 

1. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
   ในกำรบร หำรจัดกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ่นมีกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑ์ 
ต่ำงๆ ท่ีสมำช กสภำท้องถ ่นและผู้บร หำรท้องถ ่นได้รับกำรเลือกตั้งมำจำกประชำชนต้องรู้และยึดเป็นแนวทำงกำรปฏ บัต หน้ำท่ี กำร
ด ำเน นกำรอย่ำงเคร่งครัด ปัญหำที่เก ดขึ้นเป็นประจ ำไม่ได้เก ดจำกเรื่องขำดควำมรอบคอบ ควำมช ำนำญ ประสบกำรณ์ หรือขำด
ควำมรู้ กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง เง่ือนไข และหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่มักมีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ ่มเต ม เสนอเท่ำนั้น 
หำกแต่เก ดจำกควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือกำรตีควำมข้อกฎหมำย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เง่ือนไขที่เกี่ยวข้องอย่ำง ผ ดๆ ส่งผลให้
สมำช กสภำท้องถ ่นและผู้บร หำรท้องถ ่น โดยเฉพำะผู้บร หำรท้องถ ่นต้องตกเป็นผู้กระท ำผ ดกฎหมำย ก่อให้เก ด ควำมเสียหำยแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ ่น และท ำให้กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนหรือกำรพัฒนำท้องถ ่นขำดประส ทธ ภำพ ประส ทธ ผล ส่งผล
ให้กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ่นต้องล่ำช้ำ เพรำะไม่ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน อย่ำงแท้จร ง จำกปัญหำ
ดังกล่ำวข้ำงต้น จึงจ ำเป็นที่สมำช กสภำท้องถ ่นและผู้บร หำรท้องถ ่นต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจระเบียบ กฎหมำย ค ำสั่ง และ
หลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ส ำคัญและเกี่ยวข้องกับกำรบร หำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ่น อันมีผลให้เก ด ประส ทธ ภำพและเก ดผล
ดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ ่น รวมทั้งสมำช กสภำท้องถ ่นและผู้บร หำรท้องถ ่นไม่ต้องเสี่ยงกับกำร กระท ำผ ดกฎหมำยหรือถูก
ตรวจสอบ  ดังนั้น เพื่อให้ผู้บร หำร และสมำช กสภำ  เพ ่มพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย ข้อบังคับกำร
ประชุมสภำท้องถ ่น พ.ศ. 2547 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์ส นและหนี้ส น  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ม ให้ด ำเน นก จกำรที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตำมมำตรำ 100 แห่งกฎหมำยประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจร ต และมีควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรปฏ บัต  ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเรื่อง
กำรรับทรัพย์ส นหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ตำมมำตรำ 103 แห่งกฎหมำยประกอบ รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจร ต งำนน ต กำร ส ำนักปลัดเทศบำล จึงได้จัดท ำโครงกำรอบรมให้ควำมรู้ ด้ำนระเบียบ กฎหมำยท้องถ ่น 
ผู้บร หำร และสมำช กสภำท้องถ ่น  

2. วัตถุประสงค์  
1.เพื่อให้ผู้บร หำร และสมำช กสภำ  เพ ่มพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย ข้อบังคับกำรประชุม

สภำท้องถ ่น พ.ศ. 2547  
2 เพื่อให้ผู้บร หำร และสมำช กสภำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์ส น และหนี้ส น  
3 เพื่อให้ผู้บร หำร และสมำช กสภำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจม ให้ด ำเน นก จกำรที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำง ประโยชน์ส่วนบุคคล

และประโยชน์ส่วนรวมตำมมำตรำ 100 แห่งกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและ ปรำบปรำมกำรทุจร ต  
4 เพื่อให้ผู้บร หำร และสมำช กสภำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรปฏ บัต ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เรื่องกำรทรัพย์ส น

หรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ตำมมำตรำ 103 แห่งกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำร ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจร ต  

3. เป้ำหมำย/ผลผลิต  ผู้บร หำรองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม  จ ำนวน 4 คน และสมำช กสภำ  จ ำนวน 18 คน รวม 22 คน  

4. พ้ืนที่ด ำเนินกำร  
   องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 
 

5. วิธีด ำเนินกำร  
1. จัดท ำโครงกำร/แผนงำน หรือ โครงกำรที่หน่วยงำนอื่น ๆ จัด อบต.ส่งบุคลำกรเข้ำร่วม  
2. ประชำสัมพันธ์โครงกำรต่ำง ๆ ที่หน่วยงำนของรัฐจัดอบรม  ให้แก่ผู้บร หำร และสมำช กสภำองค์กำรบร หำรส่วน

ต ำบลเข้ำร่วมกำรอบรม  
3. อบรมให้ควำมรู้โดยว ทยำกร พร้อมแจกเอกสำรประกอบกำรอบรม  
4. ประเม นผลและสรุปผลกำรด ำเน นกำร  
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6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
   4 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. งบประมำณด ำเนินกำร      50,000 บำท  หรือใช้งบประมำณ ในรำยกำรค่ำเด นทำงไปรำชกำร 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   งำนน ต กำร ส ำนักปลัด  

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. ผู้บร หำร และสมำช กสภำ ได้เพ ่มพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับ กำรประชุมสภำ

ท้องถ ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ ่มเต มฉบับท่ี 2 2554  
2. ผู้บร หำร และสมำช กสภำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์ส นและ หน้ีส น  
3. ผู้บร หำร และสมำช กสภำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจม ให้ด ำเน นก จกำรที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ ส่วนบุคคลและ

ประโยชน์ส่วนรวมตำมมำตรำ 100 แห่งกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร ทุจร ต  
4. ผู้บร หำร และสมำช กสภำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรปฏ บัต ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเรื่องกำร รับทรัพย์ส นหรือ

ประโยชน์อ่ืนใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ตำมมำตรำ 103  แห่งกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจร ต  
 
 

4.3.1 (2) ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่น  

1. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
   องค์กรปกครองส่วนท้องถ ่นมีบทบำทควำมส ำคัญย ่งต่อกำรพัฒนำทำงกำรเมือง เศรษฐก จ และสังคม ด้วยเหตุผล 
ดังกล่ำวกำรพัฒนำศักยภำพทักษะและควำมรูข้องสมำช กสภำท้องถ ่นให้มีควำมพร้อมที่จะรับภำรก จและกำรจัดบร กำรให้แก่ ชุมชน
จึงเป็นเรื่องที่ส ำคัญอย่ำงย ่ง ประกอบกับกำรให้กำรศึกษำอบรมเป็นส ่งส ำคัญประกำรหนึ่งที่องค์กำรบร หำรส่วนต ำบล ท่ำตูมได้
ด ำเน นกำร เพื่อให้สมำช กสภำท้องถ ่นมีควำมรู้และทักษะด้ำนกำรปกครองส่วนท้องถ ่น มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในกำรปฏ บัต  หน้ำที่ 
รวมถึงมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมำยต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับท้องถ ่นด้วย เพื่อพัฒนำตนเองและสำมำรถ น ำควำมรู้
ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏ บัต หน้ำที่ได้อย่ำงมีประส ทธ ภำพและมีประส ทธ ผล  ดังนั้น องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมจึงได้มี
กำรจัดส่งสมำช กสภำท้องถ ่นให้เข้ำรับกำรฝึกอบรมและศึกษำดูงำนอยู่ เสมอ เพื่อเป็นกำรเพ ่มประส ทธ ภำพในกำรปฏ บัต งำนและ
สำมำรถน ำมำพัฒนำองค์กร พัฒนำท้องถ ่น ให้ท้องถ ่นมีควำม เจร ญก้ำวหน้ำ  

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อสร้ำงกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์กำรท ำงำนให้กับสมำช กสภำท้องถ ่นให้มีควำมเข้ำใจในกำรท ำงำนตำม 

บทบำทและอ ำนำจหน้ำที่  
2. เพื่อให้สมำช กสภำท้องถ ่นได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏ บัต งำนท่ีถูกต้อง เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย  
3. เพื่อส่งเสร มให้สมำช กสภำท้องถ ่นได้เพ ่มศักยภำพในกำรพัฒนำท้องถ ่นได้อย่ำงถูกต้อง  

3. เป้ำหมำย/ผลผลิต  สมำช กสภำองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม  จ ำนวน 18 คน  

4. พ้ืนที่ด ำเนินกำร  
   ทั้งในองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมและหน่วยงำนท่ีจัดฝึกอบรม  

5. วิธีกำรด ำเนินกำร  
1. ฝ่ำยบร หำรงำนบุคคลตรวจสอบหลักสตูรกำรฝึกอบรมทั้งภำยในองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลและหนว่ยงำนภำยนอก 

เพื่อเป็นข้อมูลในกำรจดัส่งสมำช กสภำท้องถ ่นเข้ำรับกำรอบรมหรือรว่มประชุมสัมมนำแล้วแต่กรณี  
2. เมื่อพ จำรณำควำมเหมำะสมของหลักสูตรเรยีบร้อยแล้ว ด ำเน นกำรเสนอผู้บังคับบัญชำเพื่อส่งสมำช กสภำ ท้องถ ่นเข้ำ

รับกำรฝึกอบรม หรือเข้ำร่วมประชุม หรือด ำเน นกำรจัดฝึกอบรมเองโดยส ำนัก/กองงำนท่ีรับผ ดชอบ  
3. แจ้งให้สมำช กสภำท้องถ ่นผู้ผำ่นกำรฝึกอบรมจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรฝึกอบรมเสนอประธำนสภำ โดยผำ่น นำยก

องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู 
  4. ฝ่ำยบร หำรงำนบุคคลด ำเน นกำรประเม นผลกำรฝึกอบรมของสมำช กสภำท้องถ ่น และรำยงำนเสนอนำยก องค์กำร

บร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมทรำบ  
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5. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
4  ปี  (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

6. งบประมำณด ำเนินกำร  ไม่ใช้งบประมำณ  

7. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   บร หำรงำนบุคคล ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

8. ผลลัพธ์  
1. สมำช กสภำท้องถ ่นมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรท ำงำนตำมบทบำทและอ ำนำจหน้ำที่  
2. สมำช กสภำท้องถ ่นได้รับกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์กำรท ำงำนใหม่ๆ  
3. กำรปฏ บัต งำนของสมำช กสภำท้องถ ่นเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมระเบียบกฎหมำย  

9. ตัวชี้วัด  จ ำนวนสมำช กสภำท้องถ ่นขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม  จ ำนวน 18 รำย ได้รับกำรฝึกอบรม  
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4.3.2 ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรตำม 
กระบวนกำร และวิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด   

  4.3.2 (1) ชื่อโครงกำร : กิจกรรมส่งเสรมิสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำร
ปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร 
  

1. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
   กำรส่งเสร มสมำช กสภำท้องถ ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏ บัต งำนของฝ่ำยบร หำร เป็นกลไกส ำคัญที่ใช้ 
ส ำหรับต ดตำม ตรวจสอบ ประเม นผลกำรปฏ บัต งำนของฝ่ำยบร หำร ซึ่งอ ำนำจในกำรบร หำรปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ ่นมี
อ สระเต็มที่ในกำรด ำเน นงำน มีงบประมำณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอ สระ ส่วนกลำงก็จะคอยควบคุมดูแลกำร ด ำเน นงำน
ต่ำงๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ่นให้เป็นไปโดยควำมเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ ร่วมกัน นอกจำกจะ
ท ำให้องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลมีบรรยำกำศกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมและมีประส ทธ ภำพ ยังสร้ำงควำม น่ำเชื่อถือให้กับองค์กร 
สำมำรถน ำไปสู่ควำมโปร่งใสในองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลและลดกำรทุจร ต  
   องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมจึงได้ด ำเน นก จกรรมส่งเสร มสมำช กสภำท้องถ ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำร 
ปฏ บัต งำนของฝ่ำยบร หำรขึ้น เพื่อก ำหนดบทบำทของสมำช กสภำท้องถ ่นในกำรเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมำช กสภำร่วม เป็น
คณะกรรมกำรในกำรด ำเน นงำนขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลเพื่อให้กำรปฏ บัต งำนโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้   อีกทั้งยัง
เป็นกำรช่วยลดปัญหำกำรทุจร ตได้  

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อเป็นกลไกส ำหรับตรวจสอบ ต ดตำม และประเม นผลกำรปฏ บัต งำนของฝ่ำยบร หำร  
2. เพื่อให้เก ดควำมโปร่งใสและลดกำรทุจร ต สำมำรถตรวจสอบได้  
3. สมำช กสภำท้องถ ่นเข้ำใจบทบำท หน้ำที่ของตนเองมำกขึ้น  

3. เป้ำหมำย  สมำช กสภำองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม  จ ำนวน 18 คน  

4. พ้ืนที่ด ำเนินกำร  
   องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

5. วิธีกำรด ำเนินงำน  
1. จัดท ำคู่มือระเบียบกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมำช กสภำท้องถ ่นใช้ส ำหรับกำรประชุม  
2. แต่งตั้งสมำช กสภำท้องถ ่นเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรด ำเน นกำรต่ำงๆ เช่น กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำร ต่ำงๆ 

กำรแปรญัตต ร่ำงข้อบัญญัต ประจ ำปี กำรตรวจรำยงำนกำรประชุม กำรต ดตำมและประเม นผลแผนพัฒนำ ฯลฯ  
3. สมำช กสภำท้องถ ่นตั้งกระทู้ถำมกำรบร หำรงำนในกำรประชุมสภำองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล  

6. ระยะเวลำด ำเนินงำน  
4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

7. งบประมำณด ำเนินกำร   ไม่ใช้งบประมำณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   งำนก จกำรสภำ ส ำนักงำนปลดั องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

9. ผลลัพธ์  
1. สมำช กสภำท้องถ ่นเข้ำใจบทบำทหน้ำที่ และร่วมตรวจสอบกำรปฏ บัต งำนของฝ่ำยบร หำร  
2. กำรปฏ บัต งำนต่ำงๆ มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้  
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4.3.2 (2) ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรมีสว่นร่วมในกำรปฏบิัติงำนของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

1. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
  กำรส่งเสร มและกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ่น เกี่ยวข้องกับหลำยองค์ประกอบ และ

หลำยฝ่ำยโดยเฉพำะอย่ำงย ่งบุคลำกรท้องถ ่น อันได้แก่ ฝ่ำยบร หำรและฝ่ำยสภำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ่นที่มำจำกกำร
เลือกตั้งฝ่ำยข้ำรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถ ่น บุคลำกรเหล่ำนี้มีบทบำทและต้องท ำหน้ำท่ีของตนอย่ำงเข้มแข็ง เพื่อเสร มสร้ำง 
แนวค ดประชำธ ปไตยและกำรมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนกำรสอดคล้องกับกำรปกครองระบอบประชำธ ปไตย ให้มีกำรกระจำย 
อ ำนำจกำรตัดส นใจ และแก้ไขปัญหำภำยในต ำบลและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ตลอดจนมีกำรถ่วงดุล อ ำนำจ 
ระหว่ำงฝ่ำยสภำกับฝ่ำยบร หำร และที่ส ำคัญส่งเสร มกำรมีส่วนร่วมในกำรเสนอแก้ปัญหำ รวมถึงกำรตรวจสอบกำรปฏ บัต งำน ของ
องค์กำรบร หำรส่วนต ำบล ท่ำตูม  ดังนั้น  องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของบทบำทของสภำท้องถ ่น 
เกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏ บัต งำนจึงได้ด ำเน นก จกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏ บัต งำนของสมำช กสภำท้องถ ่นในเรื่องต่ำงๆ 
เพื่อเป็นกำรส่งเสร มให้ สมำช กสภำท้องถ ่นมีควำมเข้มแข็งในกำรใช้อ ำนำจหรือปฏ บัต หน้ำท่ีให้เก ดควำมสมดุลในกำรบร หำรงำน  

2.วัตถุประสงค์  
1. เพื่อเปน็กำรส่งเสร มใหส้มำช กสภำองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลมีบทบำทในกำรปฏ บตั งำน และกำรมีส่วนร่วมในกำรท ำงำน  
2. เพื่อเป็นกำรตรวจสอบกำรปฏ บตั งำนของฝ่ำยบร หำร  
3. เพื่อเป็นกำรบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชน  

3. เป้ำหมำย  สมำช กสภำองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม  จ ำนวน 18 คน  

4. พ้ืนที่ด ำเนินงำน  
   องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู 

5. วิธีด ำเนินงำน  
1. แต่งตั้งสมำช กสภำองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลเป็นคณะกรรมกำรร่วมในกำรปฏ บัต งำนในเรื่องต่ำงๆ เช่น     

- แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรปฏ บัต ภำรก จต ดตำมและ ตรวจเกี่ยวกับส ่งแวดล้อมและมลพ ษในกำรประกอบ 
จ ำนวน 5 คน  

- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรศูนย์ยุต ธรรมชุมชน ร่วมกับส ำนักงำนยุต ธรรมจังหวดั จ ำนวน 2 คน  
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรควบคุมกำรระบำดโรคไขเ้ลือดออก จ ำนวน  3 คน  
- แต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กก่อนวัยเรยีน จ ำนวน 1 ศูนย์ รวม 5 คน  

2.  สมำช กสภำองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลที่ได้รับกำรแต่งตั้ง เข้ำร่วมปฏ บัต หน้ำที่น ำข้อมลูแจ้งในที่ประชุมสภำองค์กำร 
บร หำรส่วนต ำบล เพื่อท ำกำรปรับปรุงระบบกำรปฏ บตั งำนในส่วนท่ีประชำชนไดร้ับควำมเดือดร้อนและต้องกำรของประชำชน  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
4ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

7. งบประมำณด ำเนินกำร   ไม่ใช้งบประมำณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   งำนก จกำรสภำ ส ำนักปลัด องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

9. ผลลัพธ์  
  กำรพัฒนำองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน เก ดทัศนคต ที่ดี  
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4.4 เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทกุภำคส่วนเพื่อต่อต้ำน กำรทุจรติ  
4.4.1 ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต  

4.4.1 (1) ชื่อโครงกำร : มำตรกำรเฝ้ำระวังกำรคอร์รัปชันโดยภำคประชำชน  

1. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร            
  คอร์รัปชัน หมำยถึง กำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่สำธำรณะเพื่อแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ของพวกพ้อง 
โดยม ชอบด้วยกฎหมำยและศีลธรรม เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีหน้ำที่รักษำผลประโยชน์ของส่วนรวม  หำกใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ที่ได้รับ 
มอบหมำยกระท ำกำรเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ำมีกำรกระท ำคอร์รัปชันกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร ทุจร ต
และประพฤต ม ชอบในวงรำชกำร พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์ และว ธีกำรบร หำรก จกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 และ
สอดคล้องกับเกณฑ์ คุณภำพกำรบร หำรจัดกำรภำครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพและธรรมำภ บำลของหน่วยงำนภำครัฐ 
ทั้งนี้ เพื่อให้กำร บร หำรรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประส ทธ ภำพและมีธรรมำภ บำลอันจะท ำให้ประชำชนเก ดควำมมั่นใจศรัทธำ และ
ไว้วำงใจในกำร บร หำรรำชกำรแผ่นด นของรัฐบำล  

2. วัตถุประสงค์   สนับสนุนใหภ้ำคประชำชนร่วมกันเฝ้ำระวังกำรคอรร์ัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถ ่น  

3. เป้ำหมำย/ผลผลิต   ผู้น ำชุมชนหรือตัวแทนประชำชนในชุมชนองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

4. พ้ืนที่ด ำเนินกำร  
   องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู 

5. วิธีด ำเนินกำร  
1. เช ญคณะกรรมกำรชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรคอร์รัปชัน  
2. เช ญคณะกรรมกำรชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมกำรเฝ้ำระวังกำรคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถ ่น  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2564)  

7.งบประมำณด ำเนินกำร   ไม่ใช้งบประมำณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร   ส ำนักปลดั  

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. คณะกรรมกำรชุมชนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเรื่องกำรคอร์รปัชันและสำมำรถตรวจสอบกำรคอรร์ัปชันได้  
2.มีกำรมอบหมำยให้คณะกรรมกำรชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้ำระวังกำรคอรร์ัปชันในระดบัต ำบล 

 
4.4.1 (2) ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์กรณีพบเห็นกำรทุจริต  

1. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร            
  ปัญหำกำรทุจร ตที่เก ดขึ้นในหน่วยงำนภำครัฐได้ส่งผลเสียหำยกับประเทศชำต อย่ำงมำก จ ำเป็นที่ทุกภำคส่วนใน
สังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดกำรปัญหำ โดยกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ำยในกำรขับเคลื่อนต่ำงๆ ให้เก ดกำรเฝ้ำ 
ระวังป้องปรำมกำรทุจร ต ในรูปแบบกำรกระตุ้นให้ทุกภำคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหำกำรทุจร ตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมใน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจร ต  

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจร ต  
2. เพื่อแสดงเจตนำรมณ์ในกำรแกไ้ขปัญหำกำรทุจร ต  

3. เป้ำหมำย/ผลผลิต  
   ประชำชนในจังหวัดสระบุรี  
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4. พ้ืนที่ด ำเนินกำร  
   จังหวัดสระบุร ี

5. วิธีด ำเนินกำร  
1. ขออนุมัต จัดท ำปำ้ยประชำสัมพันธ์  
2. ปิดประกำศประชำสมัพันธ์ ณ บร เวณองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม  
3. จัดเจ้ำหน้ำที่รับผ ดชอบรับแจ้งเหตุทำงโทรศัพท์  
4. บันทึกเรื่องร้องเรยีน ร้องทุกข์  
5. เสนอผู้บร หำรพ จำรณำสั่งกำร  
6. ด ำเน นกำรปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับกำรร้องเรยีน  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
4ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

7. งบประมำณด ำเนินกำร  7,500  บำท  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร    ส ำนกังำนปลัดองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. จ ำนวนเรื่องร้องเรียนเกีย่วกับกำรทุจร ต  
2. น ำเรื่องที่ได้รับกำรร้องเรยีนไปด ำเน นกำรปรับปรุงแกไ้ข  

 

  4.4.2 บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต  

 4.4.2 (1) ชื่อโครงกำร : มำตรกำรกำรสง่เสริมและพัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต 
  

1. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร  
  พระรำชบัญญัต สภำต ำบลและองค์กำรบร หำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพ ่มเต ม (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2546 

ก ำหนดให้องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลมีภำรก จหน้ำที่ที่ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน โดยใช้ว ธีบร หำรก จกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
และให้ค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนใน กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ ่น กำรจัดท ำงบประมำณ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำร
ตรวจสอบ กำรประเม นผลกำรปฏ บัต งำนและกำร เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับว่ำด้วย
กำรนั้น ประกอบกับพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรบร หำรก จกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบำยของรัฐบำลใน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจร ต  ซึ่งมุ่งเน้นในกำรสร้ำงจ ตส ำนึก ค่ำน ยม กำรบูรณำกำร กำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง และกำร
พัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในกำร ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจร ต  ปัญหำเกี่ยวกับกำรทุจร ตคอร์รัปชันสำมำรถเก ดขึ้นได้ใน
ทุกวงกำร ไม่ว่ำจะเป็นวงกำรระดับท้องถ ่นจนถึงระดับชำต  ซึ่งองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมมีภำรก จหน้ำท่ีในกำรบร หำรรำชกำร
ท้องถ ่นให้มีควำมก้ำวหน้ำเจร ญรุ่งเรือง โดยกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ ภำคเอกชน รัฐว สำหก จ รวมถึงภำคประชำชนทั่วไปในกำร
ร่วมกันพัฒนำท้องถ ่นให้ประชำชนมีคุณภำพชีว ตที่ดีและมีเศรษฐก จ ที่ดีในท้องถ ่น ดังนั้น กำรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ ่นจะ
พัฒนำให้เจร ญก้ำวหน้ำได้นั้น จ ำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลำยๆ ด้ำน ในกำรร่วมกันพัฒนำท้องถ ่น ในกำรนี้ กำรมีเครือข่ำยที่ดีที่
คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนำท้องถ ่น จึงเป็นส ่งจ ำเป็น โดยเฉพำะเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจร ตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นกำร
เปิดโอกำสให้ภำครัฐ ภำคเอกชน รัฐว สำหก จ รวมถึงภำค ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรเป็นเครือข่ำยร่วมกับองค์กำรบร หำรส่วน
ต ำบลท่ำตูมในกำรร่วมค ด ร่วมพ จำรณำ ร่วมตัดส นใจ ร่วมท ำ ร่วมรับผ ดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรทุจร ตคอร์รัปชัน
ในท้องถ ่น  องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมพ จำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรมีเครือข่ำยดังกล่ำวเป็นส ่งจ ำเป็น จึงได้จัดท ำมำตรกำรส่งเสร ม
และพัฒนำ เครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจร ตขึ้น เพื่อส่งเสร มและสนับสนุนกำรด ำเน นงำนของเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำร
ทุจร ตให้มี ควำมเข้มแข็ง 

  

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อสร้ำงแกนน ำ แนวร่วมและเครอืข่ำยในกำรรักษำผลประโยชน์ของท้องถ ่น  
2. เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ให้กับทุกภำคส่วน ให้เก ดจ ตส ำนึกและตระหนกัเกี่ยวกับปัญหำกำรทุจร ต  
3. เพื่อให้เก ดควำมร่วมมือร่วมใจในกำรป้องกันกำรทุจร ตในพ้ืนท่ีองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 
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3. เป้ำหมำย  
   ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำครัฐว สำหก จ สถำนศึกษำ และภำคประชำชน ในเขตองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูมเข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกำรเป็น เครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจร ตร่วมกับองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

4. สถำนที่ด ำเนินกำร  
   ในเขตพื้นท่ีองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

5. วิธีด ำเนินงำน  
1. แต่งตั้งตัวแทนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำครัฐว สำหก จ และภำคประชำชน ร่วมเป็นเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจร ต

องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมู 
2. จัดท ำฐำนข้อมลูบุคคล องค์กร ส่วนรำชกำร และองค์กรปกครองส่วนท้องถ ่นทุกแห่งบร เวณใกล้เคียง โดยกำร 

ลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมเป็นเครือขำ่ย  
3. เปิดโอกำสใหเ้ครือข่ำยทีไ่ด้รบักำรแต่งตั้งมสี่วนร่วมในกำรบร หำรรำชกำรขององค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตมูในกำร

ร่วมค ด ร่วม พ จำรณำ ร่วมตัดส นใจ ร่วมท ำ และร่วมรับผ ดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรทุจร ต  
4. ส่งเสร มสนับสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกให้กับเครือข่ำยในกำรรว่มตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรทุจร ต  
5. ท ำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่ำงองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลผึ้งรวงกับบุคคล องค์กร ส่วนรำชกำร และองค์กร

ปกครองส่วน ท้องถ ่นที่เข้ำร่วมเปน็เครือข่ำย  

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร  
4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

7. งบประมำณด ำเนินกำร   ไม่ใช้งบประมำณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  งำนว ชำกำรและแผนงำน องค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
1. ท ำให้เก ดแกนน ำ แนวร่วมและเครือข่ำยในกำรรักษำผลประโยชน์ของท้องถ ่น  
2. ท ำให้ทุกภำคส่วนมีควำมรู้ ก่อให้เก ดจ ตส ำนึกและตระหนักเกี่ยวกบัปัญหำกำรทุจร ต    
3. ท ำให้เก ดควำมร่วมมือร่วมใจในกำรป้องกันกำรทุจร ตในพ้ืนท่ีองค์กำรบร หำรส่วนต ำบลท่ำตูม 

 


