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ค้าน้า 
 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนา ศักยภาพและขีดสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครองและการบริหาร 
ราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงาน ขับเคลื่อน
ประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความ
ร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาคน
ควบคู่ไปพร้อมกัน ๆ กันโดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยม วิถีด าเนินชีวิต    
ที่สมควรและมีคุณค่า 
 

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม องค์การบริหารต าบลถ้ ารงค์จึงได้
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริตมิชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ประจ าปี             
พ.ศ. 2561 – 2564 ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ และเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ให้บรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
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 ส่วนที่ ๑ 
บทน้า 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญ
เพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น               
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการ

ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 

สาเหตุและปัจจัยที่น้าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี  
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท า
ให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่ จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้
ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

๑ 



5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยก
ย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่า
การทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

 

การวิเคราะหแ์บบสภาพแวดล้อมศักยภาพ  (SWOT)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 

จุดแข็ง (Strength) 
๑. มีค าสั่งแบ่งโครงสร้างของ อบต.ถ้ ารงค์ชัดเจน คลอบคลุมอ านาจหน้าที่ตามภารกิจ และ สามารถ

เปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือถ่ายโอน 
๒. มีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีชัดเจน โดยมีการบูรณาการจัดท าแผน การท างาน ร่วมกับหน่วยงาน 

ส่วนราชการอ่ืน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอปัญหาความต้องการ 
๓. มีค าสั่งแบ่งงานหรือการมอบอ านาจการบริหารงานตามล าดับชั้น 
๔. มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเองซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนในต าบล 
๕. ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงท าให้เข้าใจปัญหาความ

เดือดร้อน และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
๖. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการได้อย่าง

รวดเร็ว 
 
จุดอ่อน (Weakness) 

๑. ความต้องการ และคาดหวังของประชาชนมีสูงต่อการให้บริการของ อบต.ในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนแต่ อบต.ไม่สามารถตอบสนองด าเนินการให้ได้ครอบคลุม เนื่องจากมีงบประมาณจ ากัด 

๒. มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จ านวนมากท าให้ท าให้การปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
๓. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น 
๔. ผลจากการถ่ายโอนภารกิจท าให้มีงาน/หน้าที่เพ่ิมข้ึนแต่ไม่มีบุคลากรมารองรับ 

 
โอกาส (Opportunity) 

๑. มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมมากข้ึนตามแผนกฎหมายกระจายอ านาจฯ 
๒. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีความสะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น 
๓. มีวัด สามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน และ

ประชาชนในต าบล 
 

๒ 



อุปสรรค(Threat) 
๑. อ านาจหน้าหน้าที่ตามแผนกระจายอ านาจฯ บางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 
๒. การให้ความอิสระ อบต.จากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การก ากับ ควบคุมดูแลจาก ส่วน

ภูมิภาค ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
 

 

2. หลักการและเหตุผล  
           

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหาล าดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่า ผล
คะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 
อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และ
ประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558  ได้ล าดับที่ 
101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ใน
ระดับสูง  
 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอย
ลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม 
ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคม
อุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง              ยึด
ติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการ
ทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถ
ท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี               
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่
ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน

๓ 



ด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น  การบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 
 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดท้าแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการ
ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance)  

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

4. เป้าหมาย 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

5. ประโยชน์ของการจัดท้าแผน 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

๔ 



 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่าย
ในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
กรอบแนวคิดในการจัดท้าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานมีขนาดที่

เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสรรถนะสูง  มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่น
อย่างมีความเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ คือ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่  6 การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ               

ธรรมาภิบาลในสังคมไทยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ เป้าหมายและ
ตัวชี้วัด เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ตัวชี้วัด 2.1 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี  
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเพ่ิมขึ้น  

ตัวชี้วัด 2.2 ข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง  
                     แนวทางการพัฒนา  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมี
วินัย โปร่งใส ยึดมั่น ในความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย 
ให้ครอบคลุม ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อน
ค่านิยม ต่อต้านการทุจริต โดยการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง ป้องกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต 
 
 
 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
             รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการ
แผ่นดินด้านต่างๆ รวม 11 ด้าน โดยด้านที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ 
นโยบายข้อที่ 10 สรุปได้ดังนี้ 
                  นโยบายท่ี 10 นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ     

ข้อ 10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ สาธารณะได้
โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบ  ที่ชัดเจน ขั้นตอนที่
แน่นอน ระยะเวลาด าเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส  มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิง
เวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาส หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชน

๕ 



โดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุง หน่วยงานให้บริการด้านการท้าธุรกิจ การลงทุน และ
ด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ้าวัน เป็นส าคัญ  

ข้อ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถ ให้บริการ
เชิงรุกทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้อง  เดินทางเข้ามายัง
ส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลาย ซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่าง 
ๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบ
ศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และ ระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบพัฒนา
หน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ 
และมีระบบบูรณาการ 

ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกใน
การรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับ  19 การบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด 
ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาส
การทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว ใช้
เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

ข้อ 10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่า เรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ
และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้ง ให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และ
เปิดเผยผลการประเมิน ต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้
จ่ายเงิน ภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ    การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ 
ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียน  ให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

ข้อ 10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งจะวางมาตรการ
คุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่
ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง 
 ค้าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ  
                เพ่ือให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัย
ให้แก่ประชาชน รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค าสั่งดังต่อไปนี้ 
        ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
        ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
กระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการ

๖ 



และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง 
และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 
        ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการ
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 
               ข้อ 4 กรณีท่ีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ด าเนินการตามข้อ 
2 และข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี 

ข้อ 5 ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด าเนินการ
แสวงหา รวบรวม และด าเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบ
รายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 
และข้อ 4 และรายงานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณา
อย่างต่อเนื่อง 

ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561-2564 ) 
วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั งชาติต้านทุจริต  (Zero Tolerance & CleanThailand)” 
         ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทย 
มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
   พันธกิจ  “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุก
ภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั งระบบ ให้มี
มาตรฐานสากล” 
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 
   วัตถุประสงค์หลัก  
  1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
  2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน  
  3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
  4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชน  
  5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่า
คะแนน ในระดับที่สูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

๗ 



 ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”  เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญใน
กระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทน ต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ 
สุจริต เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี ความเป็น
พลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ  จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วน มี
พฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ้านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”  สถานการณ์
ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็น
การชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย
ต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ  อาจ
กล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้งมวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่า
หนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซ่ึงเจตจ านง ทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่ยอมรับและ
ไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอัน    
แน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้นเพ่ือเป็นการตอบสนองต่อ
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นอันหนึ่ง
เดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจนจ านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้าน
การทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเกี่ยวกัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั นการทุจริตเชิงนโยบาย” การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) 
เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล 
ซ่ึงจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปรงใส  
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการก าหนดมาตรการกลไก 
เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้น
ตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมิน
นโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไก
และกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพ่ือ
ลดโอกาสการทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหมาย 
กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืน ๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มี  
ธรรมาภิบาล 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” ยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและ
กระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และเป็นที่ยอมรับ ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการด าเนินการโดย
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการ
ตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการ

๘ 



ปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้ คดีการทุจริตต่าง ๆ ถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตได้รับการลงโทษ สาธารณชนและ
สังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวท่ีจะกระท าการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย” เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใส
และการจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการ
ประเมิน และวิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือ
ปรับปรุงการท างาน รวมไปถึง การบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
ภาคเอกชน และต่างประเทศ เพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 
2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 25๖๐-256๔) เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างแท้จริง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙ 



10 ส่วนที่ ๒ 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ อ้าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1.การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
บุคลากรทั้งข้าราชการ 
การเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง 
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ
ฝ่ายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๑.๑.๑) 1.โครงการอบรมการเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัตริาชการและการ
ป้องกันการทุจริต 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

(๑.๑.๑) 2.โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 
การด าเนินชีวิตตามวิถีพอเพียง 

55,๐๐๐ 55,๐๐๐ 55,๐๐๐ 55,๐๐๐  

(๑.๑.๒) ๑.มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

(๑.๑.๒) 2.มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” - - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

(๑.๑.3) ๑.กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชนท์ับซ้อนให้กับบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

(๑.๑.3) ๒.มาตรการ “จัดท าคูม่ือการป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน” - - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

(๑.๑.3) ๓.มาตรการ “ปลูกฝงัองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ 
Conflict of Interest” 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

1.2.การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น 

๑.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยในชุมชนและการมีส่วนร่วม 30,000 30,000 30,000 30,000  

๒.โครงการให้ความรู้และรับช าระภาษีนอกสถานที่ 3,000 3,000 3,000 3,000  

๓.โครงการปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทศัน์ 15,000 15,000 15,000 15,000  

๔.โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนหรือประหยัดพลังงาน 10,000 10,000 10,000 10,000  

๕.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพชุมชนตามแนววิถีพอเพียง 10,000 10,000 10,000 10,000  
1.3. การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

1.โครงการอบรมค่ายเด็กรักดี 20,000 20,000 20,000 20,000  
2.โครงการค่ายแกนน าเด็กและเยาวชน 30,000 30,000 30,000 30,000  
3.โครงการส่งเสรมิคณุธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐  

 รวม จ านวน  1๕ โครงการ      
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 

1.กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผูบ้ริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

2.2 มาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 
 

(2.2.1) ๑.มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบคุคล      ไม่ใช้งบประมาณ 
(2.2.1)  2.มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหัวหนา้ส่วน
ราชการ 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

(2.2.1) 3.กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา 
เลื่อนขั้นเงินเดือน 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

(2.2.2) 1.กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

(2.2.2) 2.กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ - - - - ไม่ใช้งบประมาณ 

(2.2.2) 3.กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จา่ยเงินงบประมาณ - - - - ไม่ใช้งบประมาณ 

(2.2.2) 4.กิจกรรมเผยแพรข่้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง - - - - ไม่ใช้งบประมาณ 

(2.2.3) 1.กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ
ไม่เลือกปฏิบัต ิ

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

(2.2.3) 2.กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ - - - - ไม่ใช้งบประมาณ 

(2.2.3) 3.มาตรการยกระดับคณุภาพการบริการประชาชน - - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 รวม จ านวน  11  โครงการ      
 



1๒ 

 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การบริหาร
ราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจหนา้ที่ ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

(๒.๓.๑) 1.กิจกรรมลดขั้นตอนปฏิบัติราชการ - - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

(๒.๓.๒) ๑.มาตรการการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต 
สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏบิตัิราชการ 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

(๒.๓.๒) ๒.การมอบอ านาจของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

(๒.๓.๒) ๓.มาตรการมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

(๒.๓.๒) ๔.มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของ
นายก อบต. ปลัดอบต. และหัวหน้าส่วนราชการ 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

รวม จ านวน  ๕  โครงการ      

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนนิ

กิจการการประพฤติปฏิบัตตินให้
เป็นที่ประจักษ ์

(๒.๔.๑) ๑.กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่
สตรีดีเด่น 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

(๒.๔.๒) ๑.กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล 
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคณุประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

(๒.๔.๓) 1.กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่
พ่อดีเด่น 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 รวม จ านวน  ๓ โครงการ      

 
 
 



1๓ 

 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การบริหาร
ราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

2.5 มาตรการจัดการ ในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 
 

๒.๕.๑) ๑. มาตรการ “จัดท าขอ้ตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

(๒.๕.๑) 2.กิจกรรมการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค ์

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

(2.5.2) 1.มาตรการ ให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบที่ไดด้ าเนนิการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

(๒.๕.๒) 2.กิจกรรมการจัดท าแผนปฏบิัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุริต 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

(๒.๕.๓) ๑.มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเก่ียวกับ
เร่ืองร้องเรียน 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

(๒.๕.๓) 2.มาตรการด าเนนิการเก่ียวกับเร่ือง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหนา้ที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ า
รงค์ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 รวม จ านวน  ๖ โครงการ      

 
 
 
 
 
 
 



1๔ 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มสี่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตัิราชการ
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

(๓.๑.๑) 1.กิจกรรมการออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

(๓.๑.๒) ๑.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีส่ าคัญ
และหลากหลาย 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

(๓.๑.๒) ๒.กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และทรพัย์สินของ อบต. และ
การรับเร่ืองร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

(๓.๑.๓) ๑.มาตการจัดให้มีช่องทางทีป่ระชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

(๓.๑.๓) ๒.กิจกรรมสื่อประชาสมัพันธ ์ - - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 รวม จ านวน 5 โครงการ      
3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น 
การรับและตอบสนองเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
 

(๓.๒.๑) 1.โครงการจัดประชุมรบัฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการจัดท าข้อบัญญตัิและเร่ืองอื่นๆ 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

(๓.๒.๑) 2.มาตรการด าเนนิงานศูนย์รับเร่ืองราวร้อง
ทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

(๓.๒.๒) ๑.มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการ
เร่ืองร้องเรียน 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

(๓.๒.๓) ๑.มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ - - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

(๓.๒.๓) ๒.กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 รวม จ านวน 5 โครงการ      



15 

 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหาร กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓.๓.๑) 1.มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลถ้ ารงค ์

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

(๓.๓.๑) 2.โครงการอบรมปรับปรุง/เพิ่มเติม
แผนพัฒนาต าบลและประชุมประชาคม  

20,000 20,000 20,000 20,000  

(๓.๓.๒) ๑.มาตรการแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

(๓.๓.๓) ๑.มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 รวม จ านวน ๔ โครงการ      
4. การเสริมสร้าง
และปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงาน
การควบคุมภายในตามที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 
 

(๔.๑.๑) 1.มาตรการจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

(๔.๔.๒) ๑.กิจกรรมติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

(๔.๑.๒) ๒.มาตรการติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในองค์การบรหิารส่วน
ต าบลถ้ ารงค ์

- - - - ไม่ใชง้บประมาณ 
 

 
 
 
 
 
 



1๖ 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท)  
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบตัิ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบตัิหรือ
การบริหารราชการ ตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได ้

(4.2.1) ๑. มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการ
บรรจุแต่งตั้ง การโอน ยา้ย 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

(๔.๒.๒) 1.กิจกรรมการรายงานผลการใช้จา่ยเงินให้
ประชาชนได้รับทราบ 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

(๔.๒.๓) ๑.กิจกรรมจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

(๔.๒.๓) ๒.โครงการอบรมการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัด
จ้างเพื่อความโปร่งใส(คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง) 

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

4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

(๔.๓.๑) ๑.กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

(๔.๓.๒) ๑.กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

(๔.๓.๒) ๒.กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัตงิานของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

- 
 

- - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Community) 
และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการ ทุจริต 

(๔.๔.๑) 1.มาตรการเฝ้าระวงัการคอร์รัปชันโดยภาค
ประชาชน 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

(๔.๔.๑) 2.มาตรการการส่งเสรมิและพัฒนาเครือข่ายด้าน
การป้องกันการทุจริต 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

(๔.๔.๒) ๑.กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพนัธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต 

- - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 รวม จ านวน 13 โครงการ      
 



ส่วนท่ี 3 
--------------------------------------------------------- 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส้านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1.1 สร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ้านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
1.ชื่อโครงการ  โครงการอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการป้องกันการทุจริต  
2.หลักการและเหตุผล 
  ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต าบล จะมีกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  เงื่อนไข  และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่ผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิก อบต. ที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน  ต้องรู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การ
ด าเนินการอย่างเคร่งครัด  รวมถึงความซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทย
ในปัจจุบัน  ยังเป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น  เนื่องจาก 
โครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์  การเล็งเห็นผลประโยชน์ของตนหรือพวกพ้องดีกว่าส่วนรวม  การยกย่อง
เชิดชูคนรวย  การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพล เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน รวมถึงความเสื่อมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง  และยังมองเห็นว่า
การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า หรือในบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉย และไม่อยาก
เข้าไปยุ่งเกี่ยว   สภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์  
โดยอาจเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการกระท าความผิด  หรือเป็นผู้สนับสนุนการกระท าความผิดเสียเอง  น าไปสู่การ
ถูกร้องเรียน  ถูกตรวจสอบความผิด  ซึ่งส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และ
เจ้าหน้าที่ มีผลท าให้การบริหารงานในองค์กรปกครองท้องถิ่น  ไม่สามารถด าเนินการส าเร็จตามที่วางแผนพัฒนา
ไว้ได้ ซึ่งถือเป็นปัจจัยการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิดประสิทธิภาพ 
  จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาอบต.และเจ้าหน้าที่ต้องมี
ความรู้  ความเข้าใจ ระเบียบกฎหมาย ค าสั่งและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ส าคัญ ในการสร้างจิตส านึก ค่านิยมและ
วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งจะส่งผลให้
หน่วยงานปลอดการทุจริตคอรัปชั่น มุ่งสู่การเป็นหน่วยงานท้องถิ่นใสสะอาด และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม จัดโครงการฝึกอบรมใน
ครั้งนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใส เป็นธรรมและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต.และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 

2. เพื่อเสริมสร้างบุคลากรให้มีจิตส านึก ค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันท างาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริตคอรัปชั่น มุ่งสู่การเป็นหน่วยงานท้องถิ่นใสสะอาด 

3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม มีการเรียนรู้  มีความเข้าใจ  เนื้อหาและสาระส าคัญของกฎหมาย 
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  



๔. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้รับการอบรม มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานโดย
ยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

1. คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เจ้าหน้าที่ อบต. 

5. วิธีการด้าเนินการ 
 

 1.  จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ 
 2.  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 3.  แต่งตั้งคณะท างาน 
 4.  ด าเนินการตามแผนงาน 
 5.  ติดตามประเมินผล 
6. ระยะเวลาด้าเนินการ 

 

งบประมาณปี พ.ศ. 25๖1  
 

7. สถานที่ด้าเนินการ 
 

ในจังหวัดเพชรบุรี  
 

8. งบประมาณ 
 หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  

ค่าใช้จ่าย โครงการอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการป้องกันการทุจริต จ านวน 10,000 บาท 
 

9. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 

 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ผู้ เข้ารับการอบรมมีพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใส เป็นธรรมและไม่มี
ผลประโยชน์ 

ทับซ้อนในการปฏิบัติงาน 
2. ผู้เข้ารับการอบรมเกิดจิตส านึก ค่านิยมและวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งม่ันท างาน 

อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริตคอรัปชั่น มุ่งสู่การเป็นหน่วยงานท้องถิ่นใสสะอาด 
3. ผู้เข้ารับการอบรม มีการเรียนรู้  มีความเข้าใจ  เนื้อหาและสาระส าคัญของกฎหมาย 

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๔. ผู้รับการอบรม เกิดกระบวนทัศน ์วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ด ีและหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 



1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การด าเนินชีวิตตามวิถีพอเพียง 
                      

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่ 3  การ
พัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ 269 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงาน
ส่วนต าบล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปฏิบัติงานด้วยซื่อสัตย์สุจริตและความเต็มใจไม่หวังผลประโยชน์ส่วน
ตน และพวกพ้อง เห็นแต่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก  

 การจะปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายได้นั้น  การ
ท างานเป็นทีมและมนุษย์สัมพันธ์คือ สิ่งจ าเป็นส าหรับบุคลากรในองค์กร  เพราะการด าเนินการใดๆไม่มีใคร
สามารถท าได้ส าเร็จเพียงคนเดียว  และการที่จะท าให้ผู้อ่ืนยอมรับที่จะให้ความร่วมมือจ าเป็นที่จะต้องมีเทคนิคใน
การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  โดยเฉพาะในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน  โรงงานอุตสาหกรรม 
จ าเป็นต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสม และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนั้น ผู้ปฏิบัติงาน
เอง จ าเป็นที่จะต้องมีขวัญและก าลังใจในการท างานสามารถที่จะท างานด้วยความมุ่งมั่นตามภารกิจ  และ
เป้าหมายของหน่วยงาน ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานมีทั้งมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และก าลังใจในการท างานดีแล้วย่อมสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข ความมั่นใจสนองภารกิจของหน่วยงานได้อย่างดียิ่ง 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์   จึงเล็งเห็นความส าคัญ  ใน
การพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตส านึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานด้วย                   
ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยการมีจิตส านึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน   จึงได้ท าโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
และการด าเนินชีวิตตามวิถีพอเพียงของบุคลากร  

 

3. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างคณะผู้บริหารและ ผู้

สังเกตการณ์            มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรม ของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง ในการด าเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ  

๒. เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร และผู้สังเกตการณ์ ได้รับการ
พัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วม ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและ
สมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึก
ในการกระท าความดี รู้จัก การให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
  ๓.  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความสัมพันธ์ อันดี
ในหน่วยงาน เรียนรู้การสร้างทีมงานและการท างานเป็นทีม 

๔.  เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  ในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

 

4.  เป้าหมาย 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร และ ผู้
สังเกตการณ์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ จ านวน  30  คน 
 



5. วิธีด้าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 6.2 ส ารวจเส้นทาง ประสานวิทยากร และสถานที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
 6.3 จัดฝึกอบรม การบรรยาย และท ากิจกรรมละลายพฤติกรรม 
 6.4 จัดกิจกรรมการท างานเป็นทีม 
 6.5 การจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่รู้รัก
สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ/แบ่งปัน และเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม  อยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างผาสุก เช่น การเก็บขยะ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การท าความสะอาด เป็นต้น 

      ๖.๖ กิจกรรมปฏิบัติธรรม และฟังธรรม 
๖.๗ ประเมินผลโครงการ 
 

6. ระยะเวลาการด้าเนินการ 
 งบประมาณ พ.ศ. 25๖1  
 

7. สถานที่ด้าเนินการ 
 ในจังหวัดเพชรบุรี 
 

8. งบประมาณ 
  ๕0,000 บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
๑.  พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร และผู้สังเกตการณ์  ที่ได้รับการ

ฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวิตประจ าวันและในการปฏิบัติราชการได้อย่างเหมาะสม 

๒.  พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร และผู้สังเกตการณ์  ที่เข้าร่วม
โครงการ ได้รับการพัฒนาจิตใจ  และมีการพัฒนาตนเอง เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ 

ส านึกต่อหน้าที่และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม  รู้จักการเสียสละ  การช่วยเหลือ
แบ่งปันเสริมสร้างสังคมแห่งความดี มีคุณธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน 
  ๓.  พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร และผู้สังเกตการณ์  ที่เข้าร่วม
โครงการ ท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในหน่วยงาน เรียนรู้การสร้างทีมงาน
และการท างานเป็นทีม 

๔.  องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 
  



1.1.2 สร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ า
รงค์ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอน
การลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานต าบลจังห วัด
เพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน  2545 ก าหนดให้พนักงาน ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล    โดยจะต้องยึด
มั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,  มีจิตส านึกที่ดี 
ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับ
ซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย 
และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง, มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้
ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่
มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลถ้ ารงค์ ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลถ้ ารงค์ ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
ถ้ ารงค์” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดั บ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ 



 3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 
 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  
 
 

6. วิธีด้าเนินการ 
 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ เปิดเผยเป็นการ
ทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ            เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
 
7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 
10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  
  



1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)             
มุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า           
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหารส่วน
ต าบลถ้ ารงค์ จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
 3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
6. วิธีด้าเนินการ 
 1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการทุจริต 
อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปลูกจิตส านึก 
 2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ  
7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – 25๖4) 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
 



1.1.3 สร้างจิตส้านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท้าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต้าบลและพนักงานจ้างของ 
                    องค์การบริหารส่วนต้าบลถ ้ารงค์ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) 
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์  ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้ งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือ
บริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความ
ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัด
กิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบลถ้ ารงค์ เพ่ือให้พนักงานทุก
คนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ มีจิตส านึก ค่านิยม 
และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน
ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
 

4. เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 

5. พื นที่ด้าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 



6. วิธีการด้าเนินการ 
 ประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
7. ระยะเวลาการด้าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – 25๖4) 
 
8. งบประมาณในการด้าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 
10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
  



1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
2. หลักการและเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้ง
ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนใน
ภาครัฐทุกระดับ 
 ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 
3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ
ด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 
 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น 
และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้
เป็นกลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ใน
ภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนัก
ถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการปฏิบัติตนในการ
ร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่า
ระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริต คอร์รัปชัน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 



6. วิธีด้าเนินการ 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
 4. จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5. แจกจ่ายให้บุคลากร 
 
7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 
 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 
10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  



1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม
ไว้ เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบ
หลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่ อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม 

จากสถานการณ์ข้างต้น จ าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่จะ
เข้าใจสาเหตุและปัจจัยที่น าสู่การคอร์รัปชัน เพ่ือจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุต่างๆ 
ที่น าไปสู่การทุจริต คอร์รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้ง
กันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาเชิง
โครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่ส าคัญสะท้อนถึงวัฒนธรรมและ
ค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ จึงได้จัดท ามาตรการ “ปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับ Conflict of Interest” ขึ้น เพ่ือสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพ่ือ
ส่วนรวม ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ หากข้าราชการและ
พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตส านึกในหน้าที่ที่จะปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ มีการใช้
อ านาจทางราชการโดยมิชอบในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่ม พรรค พวกพ้อง เหนือ
ผลประโยชน์ส่วนรวมย่อมส่งผลกระทบต่อสถาบันราชการ และสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชน 

 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ อันจะน ามาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในองค์กร 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest 
 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 
 
 



6. วิธีด้าเนินการ 
 1. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 2. ออกแบบกจิกรรม 
 3. จัดเตรียมเอกสาร 
 4. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
 5. สรุปการจัดกิจกรรม 
 
7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 
 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  
 
10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดกิจกรรมให้แกบุ่คลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest  
(การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1.2 การสร้างจิตส้านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยในชุมชนและการมีส่วนร่วม 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ตาม พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมีหน้าที่ที่
ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรวมถึงการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  และนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐบาลเน้นหนักในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย โดยการเสริมสร้างความ
เข้าใจร่วมกันของประชาชนให้เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข รวมทั้งต้องยอมรับในความเห็น
ที่แตกต่างที่อาจเกิดขึ้นได้ในสังคมประชาธิปไตย  ให้ทุกหน่วยงานยึดถือและปฏิบัติตามเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมอันดีงามให้กับสังคมไทย และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบค่านิยม 12 ประการ ให้ทุก
หน่วยงานยึดถือและปฏิบัติตามเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามให้กับสังคมไทย  ประกอบกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540  มีการประกาศใช้โดยมีเหตุผลว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้
ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ เป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือที่
ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริม
ให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการโดยมีข้อยกเว้นอัน
ไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจ ากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อ
ประโยชน์ที่ส าคัญของเอกชน ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึง
สิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ รวมทั้งสร้างจิตส านึกตระหนักในการต่อต้านการทุจริตและมีจิตสาธารณะ 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมในพัฒนา
ชุมชนและการส่งเสริมประชาธิปไตย จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชนขึ้น เพ่ือเป็น
รากฐานการเสริมสร้างประชาธิปไตยในระดับชาติต่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติและฟ้ืนฟูระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  

2.2 เพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของกระบวนการประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทั้ง
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ  และเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตยในชุมชน 

2.3 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับส่วนราชการในการสร้างความร่วมมือและให้การ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของทางราชการ รวมทั้งสนองนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

2.4 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 
2.5 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ตระหนักในการต่อต้านการทุจริตและมีจิตสาธารณะ 
2.6 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักค่านิยม 12 ประการ 
 

4. เป้าหมาย  
ประชาชนต าบลถ้ ารงค์   

 
 
 
 
 
 



5. วิธีการด้าเนินการ 
 ๕.1  จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติ 
 ๕.2   ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 ๕.3   แต่งตั้งคณะท างาน 
 ๕.4   ด าเนินการตามแผนงาน 
 ๕.5   ติดตามประเมินผล 

 

6. ระยะเวลาด้าเนินการ 
งบประมาณ 2561 
 

7. สถานที่ด้าเนินการ 
 ศาลากลางหมูบ่้านและสถานที่ตามที่ก าหนด 
 
8. งบประมาณ 
 30,000 บาท        
 
9. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นพระประมุข  

10.2  ช่วยให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของกระบวนการประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทั้งระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ  และเกิดความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตยในชุมชน 

10.3 ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับส่วนราชการในการสร้างความร่วมมือและให้การ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของทางราชการ รวมทั้งสนองนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

10.4 เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 
10.5 ประชาชนมีจิตส านึกตระหนักในการต่อต้านการทุจริตและมีจิตสาธารณะ 
10.6 ช่วยให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักค่านิยม 12 ประการ 

 



1.   ชื่อโครงการ    ให้ความรู้และรับช าระภาษีนอกสถานที่             
 
2.   หลักการและเหตุผล 
             ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 6 
พ.ศ.2552) พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543) และ
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2543) ได้ก าหนดให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่เข้าเป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล นั้น 
             เพ่ือให้การจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ถ้ ารงค์ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  และลดจ านวนลูกหนี้ค้างช าระให้น้อยลง  ตลอดจนเพ่ื อ
เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้มีหน้าที่ช าระภาษีให้ได้รับบริการได้อย่างรวดเร็วและลดขั้นตอนการรับบริการให้
มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น 
 
3.   วัตถุประสงค์ 
            1. เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยสามารถจัดเก็บภาษีต่างๆได้อย่างครบถ้วน
ถูกต้องเป็นธรรมและสะดวกรวดเร็ว 
            2. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
            3. เพื่อเป็นการลดจ านวนลูกหนี้ภาษีค้างช าระให้น้อยลง 
            4. เพื่ออ านวยความสะดวกในการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
            5. เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นให้ประชาชนเข้าใจมากยิ่งข้ึน 
 
4.   เป้าหมาย 
            งานจัดเก็บรายได้  องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ด าเนินการออกเก็บภาษีนอกส านักงาน โดยการ
ออกจัดเก็บภาษีตามหมู่บ้าน จ านวน  6  หมู่บ้าน 
 
5.   วิธีด้าเนินงาน 
            1. ประชุมชี้แจงการรับประเมินแก่เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
            2. ด าเนินการรับแจ้งประเมินภาษี (ตามแผนการจัดเก็บภาษี) 
            3. ด าเนินการจัดเก็บภาษี  
                3.1. ประชาสัมพันธ์ก าหนดการจัดเก็บภาษี (ตามแผนการจัดเก็บภาษี) 
                3.2. จัดเก็บภาษี (ตามแผนการจัดเก็บภาษี) 
                3.3. สรุปผลและจัดท าบัญชีผู้ค้างช าระภาษี  (ตามแผนการจัดเก็บภาษี) 
                3.4. จัดท าหนังสือทวงผู้ค้างช าระภาษี (ตามแผนการจัดเก็บภาษี) 
 
6. ระยะเวลาด้าเนินการ 

  ระยะเวลาการด าเนินการตามโครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ถ้ ารงค์  ระหว่างเดือนมีนาคม 
 
 



7. สถานที่ด้าเนินการ   
ศาลาประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที่  1  ถึงหมู่ท่ี  6  ต าบลถ้ ารงค์ 
 

๘.  งบประมาณ 
3,000 บาท 
 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานจัดเก็บรายได้  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนถ้ ารงค์ 
 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1    ท าให้ผู้ช าระภาษีได้รับความพึงพอใจและให้ความร่วมมือที่จะมาช าระภาษี 
10.2    ท าให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามประมาณการรายรับ โดยไม่มีลูกหนี้ค้างช าระปลายปี 
10.3    ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้มาช าระภาษี 

  



1. ชื่อโครงการ  โครงการปลูกต้นไม้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจ านวนมาก  ดังจะเห็นได้ว่าในอดีตทาง
ภาคเหนือของประเทศไทยมีการลักลอบตัดไม้ท าลายป่ากันอย่างมากมายซึ่งถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย ท าให้ปัจจุบัน
ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจน
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้มีการริเริ่ม
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งสามารถช่วยให้ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีสมดุลเพ่ิมมาก
ขึ้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของ
ประเทศเป็นอย่างมาก โดยทั้งสองพระองค์ได้พยายามคิดค้นหาวิธีนานับประการที่จะเพ่ิมปริมาณป่าไม้ของประเทศ
ไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ เอกชน  องค์กร มูลนิธิและประชาชนทุกหมู่เหล่าต่าง
รู้สึกปิติยินดีและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทั้งสองพระองค์มีต่อพสกนิกรชาวไทย ทั้งด้าน
การเกษตร การชลประทานโดยเฉพาะเรื่องการอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่า อีกทั้งพระองค์ท่านได้ เสนอวิธีที่เรียบง่าย
และประหยัดในการด าเนินงานคือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกป่า 3 อย่าง เพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง “ ปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ 
ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ “พออยู่” หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ท าที่อยู่อาศัยและจ าหน่าย 
“พอกิน” หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช้” หมายถึง ปลูกไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน 
เช่น ไม้ฟืน และไม้ไผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์และเป็นการปรับภูมิทัศน์ของพ้ืนที่ป่าไม้  
  

  องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุด ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน จึงได้จัดท าโครงการปลูกต้นไม้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์ บริเวณพ้ืนที่ในต าบลและศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชต าบลถ้ ารงค์ เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีจิตสาธารณะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน
ของตนเอง  
   

3. วัตถุประสงค ์
3.1. เพ่ือเป็นการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติ และลดภาวะโลกร้อน  
๓.๒ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาจิตสาธารณะในชุมชน  
๓.๓ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจ 
3.4 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีของประชาชนในต าบล 

 

 4.เป้าหมาย 
  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  -ท าการปลูกต้นไม้ บริเวณพ้ืนที่ในต าบลและศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชต าบลถ้ ารงค์  โดยท าการ
ปลูกต้นไม้ประมาณ  800  ต้น  

-ผู้บริหาร/สมาชิก/พนักงานเจ้าหน้าที่อบต./ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน/อปพร./แม่บ้าน /
เยาวชน   และ ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  150  คน 
    -เด็กนักเรียน โรงเรียนวัดถ้ ารงค์ จ านวน 50 คน และเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดม่วงงาม จ านวน 50 คน 
  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความส าคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีความ
สนใจเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์ 



5. พื นที่ด้าเนินการ 
 ในต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
 

6. วิธีด้าเนินการ   
  1.ประสานขอรับการสนับสนุนต้นกล้าไม้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 2.จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน 
 3.ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการให้ทราบโดยทั่วถึงทั้งต าบล 
 4.จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลรักษาต้นไม้ ที่ปลูกอย่างต่อเนื่อง 
   

7. ระยะเวลาในการด้าเนินการ 
งบประมาณปี พ.ศ.2561 
 

8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  
 

9. งบประมาณ 
  10,000 บาท   
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.1. เพ่ิมปริมาณต้นไม้ คืนความเป็นธรรมชาติให้สิ่งแวดล้อม และลดภาวะโลกร้อน  
๙.๒ เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและชุมชนมีจิตสาธารณะเพ่ิมมากข้ึน 
๙.๓ เกิดแหล่งเรียนรู้ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจ 
9.4 ประชาชนในต าบลถ้ ารงค์มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

 
   



1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนหรือประหยัดพลังงาน  
 2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา    

        ตาม  พระราชบัญญัติ  ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ  มาตรา ๑๖             
ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้  (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (๑๐) การสังคม
สงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  และ พระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมาย สภาต าบลอาจด าเนินกิจการภายในต าบล ดังต่อไปนี้  (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ
และผู้พิการ 

 ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย มีสาเหตุมาจากการเพิ่มข้ึนของประชากรจ านวนมาก
และ มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้แทน โดยก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย อาทิเช่น ปัญหาขยะ
มูลฝอยที่มีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น ปัญหามลพิษทางน้ า ที่เกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ า หรือแม้แต่น้ าเสียที่ปล่อยมาจากบ้านเรือน ส่งผลให้น้ าในแหล่งน้ า
สาธารณะเกิดการเน่าเสีย เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ท าให้ประเทศไทยประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก และ
เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ต้องใช้น้ าในการเกษตร  ปัญหาน้ าเสียจึงเป็นปัญหา
ส าคัญที่ควรมีการจัดการแก้ไขอันดับต้น  ๆ ซึ่งปัญหาน้ าเสียที่เกิดขึ้นในประเทศไทย หากเกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้นนั้นสามารถท าการจัดการได้ไม่ยากเท่าไหร่นัก  เนื่องจากมีกฎหมายควบคุมการ
ปล่อยน้ าเสียหรือมาตรฐานการควบคุม ข้อก าหนดต่าง ๆ ตามกฎของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม แต่น้ าเสียชุมชนซึ่งเกิดจาก บ้านเรือนที่พักอาศัย ที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจัดการ
ได้ยาก เนื่องจากประชาชนในชุมชนยังขาดความรู้ ความตระหนักต่อปัญหาน้ าเสีย บางคนคิดว่าปัญหาน้ าเสียที่
เกิดข้ึนมาจากแหล่งอ่ืน จึงไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการช่วยกันแก้ไขจัดการปัญหาน้ าเสีย 

  การจัดการน้ าเสียของชุมชนในประเทศไทยยังขาดการจัดการที่เหมาะสม โดยเฉพาะชุมชนที่ยัง
ไม่มีระบบการจัดการน้ าเสีย เมื่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียแล้ว ไม่สามารถด าเนินการบ าบัดได้ตามที่ต้องการ 
เนื่องจากบุคลากรในหน่วยงานส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการและดูแลรักษาระบบ
บ าบัด และขาดงบประมาณต่อเนื่องในการจัดการ หน่วยงานส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ต้องใช้งบประมาณของท้องถิ่น
เองในการดูแลรักษา ส่วนหน่วยงานส่วนท้องถิ่นหรือชุมชนที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณนั้นก็ต้องหาวิธีการ
จัดการน้ าเสียของชุมชนให้เหมาะกับชุมชนนั้น ๆ เอง การจัดการน้ าเสียในแต่ละชุมชนนั้นมีความแตกต่างกัน
ออกไปตามศักยภาพของชุมชน เช่น ความรู้ งบประมาณ สภาพพ้ืนที่เป็นต้น พระบาทสมเด็จ  พระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาที่เกิดขึ้น และทรงห่วงใยต่อพสกนิกรที่ต้อง
เผชิญในเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2531 ได้พระราชทานพระราชด าริในการแก้ไขปัญหาน้ าเสีย ด้วย
การใช้เครื่องกลเติมอากาศ โดยพระราชทานรูปแบบสิ่งประดิษฐ์ที่เรียบง่าย แต่มีประสิทธิภาพสูงในการบ าบัดน้ า
เสีย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ กังหันน้ าชัยพัฒนา และน ามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ าตามสถานที่ต่างๆ ทั่วทุก
ภูมิภาค หรือการบ าบัดน้ าเสียด้วยการผสมผสานระหว่างพืชน้ ากับระบบเติมอากาศ ซึ่งเป็นวิธีธรรมชาติผสมผสาน
กับเทคโนโลยีแบบประหยัด โดยการจัดสร้างบ่อดักสารแขวนลอย ปลูกต้นกกอียิปต์เพ่ือใช้ดับกลิ่นและปลูก
ผักตบชวาเพ่ือดูดซับสิ่งโสโครกและโลหะหนักต่อจากนั้นจึงใช้กังหันน้ าชัยพัฒนาและแผงท่อเติมอากาศให้กับน้ า
เสียตามความเหมาะสม  ท าให้น้ าเสียในแหล่งน้ ามีสภาพที่ดีขึ้น ซึ่งวิธีการต่างๆ เหล่านี้เป็นวิธีการจัดการน้ าเสียที่



ใช้เทคโนโลยีไม่สูง ประหยัดค่าใช้จ่าย น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปประยุกต์ให้
ให้เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของชุมชน 
  ต าบลถ้ ารงค์เป็นต าบลแห่งเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร โดย ต้องอาศัยใช้
น้ าจากแหล่งน้ าในชุมชนเป็นหลัก  และยังมีโครงการธนาคารปลาน้ าจืด ที่เพาะเลี้ยงปลาหลากหลายสายพันธุ์ใน
แหล่งน้ าสาธารณะของหมู่ 5 บ้านดอนตะโก ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาน้ าเสียธรรมชาติ จากการสลายตัวของพืชและสิ่ง
ปฏิกูลของสัตว์ในรูปของสารอินทรีย์ เมื่อไหลลงสู่แหล่งน้ าจะสลายตัวโดยการแปรสภาพของจุลินทรีย์  ท าให้
ปริมาณออกซิเจนของแหล่งน้ าลดลง จนท าให้เกิดปัญหาน้ าเสียตามมา เป็นที่รวมของเชื้อโรคนานาชนิด กระจาย
อยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ รอบบริเวณแหล่งน้ า เป็นจ านวนมาก ซึ่งแหล่งน้ าดังกล่าวเป็นพื้นที่ปิด ไม่มีทางระบายออก 
ท าให้ยากแก่การรวบรวมน้ าเสียเหล่านั้นเพ่ือน าไปบ าบัดในโรงบ าบัดน้ าเสียและต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง  องค์การ
บริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในพ้ืนที่ จึงเลือกใช้
วิธีการบ าบัดน้ าเสียที่ได้ผลที่สุดก็คือการเพ่ิมออกซิเจนให้กับน้ า โดยใช้กังหันน้ าเพ่ือการแก้ปัญหามลพิษทางน้ าซึ่ง
ทวีความรุนแรงมากข้ึนตลอดเวลา ด้วยการหมุนปั่นเพ่ือเติมอากาศน้ าเสีย ให้กลายเป็นน้ าดี ซึ่งจะช่วยให้จุลินทรีย์
ย่อยสลายสิ่งสกปรกในน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้ในการบ าบัดน้ าเสียจากการอุปโภคของ
ประชาชน และน้ าเสียจากการเกษตรได้ รวมทั้งสามารถเพ่ิมออกซิเจนให้กับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ที่เป็นแหล่ง
รายได้ของประชากรในพื้นที่ ให้สามารถด ารงชีวิตตามวิถีของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างยั่งยืน 
 
3.วัตถุประสงค์ 
          1.  เพ่ือบ าบัดน้ าเสียในแหล่งน้ าซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาของต าบลถ้ ารงค์ 
  2.  เพ่ือสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน 

 3.  เพ่ือเสริมสร้างให้ประชาชนพึ่งตนเอง ตลอดจนมีการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง  
        
4.กลุ่มเป้าหมาย 

สมาชิกกลุ่มธนาคารปลาน้ าจืด บ้านดอนตะโก ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์   
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 ล าห้วยบ้านดอนตะโก  หมู่ที่ 5 ต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
 
6. วิธีด้าเนินงาน 
  1. เสนอโครงการต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 

2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  
3. จัดท าแผน เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร สื่อ ที่ใช้ในการอบรม 

          4. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
          5. จดัท าโครงการ 
          6. ติดตาม  ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 
7.ระยะเวลาด้าเนินการ 
 งบประมาณปี พ.ศ.2561 
 



8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  

 
9. งบประมาณ 

10,000  บาท   
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1.  ประชาชนที่เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้เรื่องการบ าบัดเสีย 
 2.  ประชาชนที่เข้าร่วมฝึกอบรมมีโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลด

รายจ่ายในครัวเรือน 
 4.  ประชาชนที่เข้าร่วมฝึกอบรมได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 

 5.  ประชาชนพึ่งตนเอง และด าเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
  



1.ชื่อ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
2.หลักการและเหตุผล   

 ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๒ หมวด ๒ การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ  มาตรา ๑๖ ให้เทศบาลเมือง
พัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้  (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  และ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย สภาต าบล
อาจด าเนินกิจการภายในต าบล ดังตอ่ไปนี้  (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

จากสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทย  มีการเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องจากส่วนหนึ่ง
ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย การแผ่แนวความคิดเรื่องการด ารงชีวิตจากทางสื่อมวลชนตะวันตกรวมทั้งการถูกบีบรัด
ทางสังคมในแต่ละบุคคล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดผลกระทบต่อแม่บ้านและสตรี  เนื่องจากแม่บ้านและสตรียัง
ขาดประสบการณ์ในการด ารงชีวิตที่จะรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม  วัตถุ  วัฒนธรรม  และค่านิยม
ต่างๆ ซึ่งอาจจะแสดงออกมาทางด้านพฤติกรรมการเลียนแบบ  การแสดงออกที่ไม่เหมาะสมต่อสังคมส่วนรวม  
ดังนั้นเพ่ือที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นได้  แม่บ้านและสตรีจึงควรที่จะได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในเชิงบวก  เพื่อที่จะช่วยในการสนับสนุนการสร้างโอกาสและสร้างภูมิคุ้มกันในการด าเนินชีวิตต่อไป 

 ต าบลถ้ ารงค์เป็นต าบลแห่งการเรียนรู้ที่ส าคัญในด้านเศรษฐกิจพอเพียง   โดยเฉพาะเรื่องของตาลโตนด 
เพราะตาลโตนดเป็นสัญลักษณ์ของคนเมืองเพชร  อาชีพที่มีเกี่ยวเนื่องกับตาลโตนดจึงเป็นอาชีพที่ความส าคัญกับ
คนเพชรบุรีและอ าเภอบ้านลาด เป็นอ าเภอที่มีตาลโตนดมากที่สุดในจังหวัดเพชรบุรี  และต าบลถ้ ารงค์ยังมีสวน
ตาลแห่งแรกในประเทศไทย   ดังนั้นต าบลถ้ ารงค์จึงเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องตาลโตนดที่ครบวงจร ตั้งแต่การปลูกตาล 
การเคี่ยวตาล การท าขนมตาล  อีกทั้งงานฝีมือที่ท ามาใบตาล  ดอกไม้จากใบตาล  การจั กสานใบตาลและ
ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดตาล  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นวิถีชีวิตที่คนในชุมชนได้ด าเนินตามรอยบรรพบุรุษมาอย่างช้านาน   
และในปัจจุบันต าบลถ้ ารงค์มีหน่วยงานหลายหน่วยงานและบุคคลทั่วไป  ได้เข้ามาเยี่ยมชมวิถีชิวิตชุมชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประจ า  และมีความสนใจและต้องการผลิตภัณฑ์ของขวัญของฝากที่มาจากชุมชน  
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์และของฝากที่มีส่วนผสมหรือวัตถุดิบที่ท ามาจากตาลโตนดและน้ าตาลโตนด ซึ่งยังมีไม่ครบ
วงจรในต าบลถ้ ารงค์  

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การคุ้มครอง
ดูแลพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของแม่บ้านและสตรีและประชาชนที่สนใจให้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคม  และมี
ความประสงค์จะด าเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชที่ได้ทรงมีพระราชด าริไว้ให้พสกนิกรของพระองค์ท่านได้ด าเนินรอยตาม  คือเรื่องของความพอดีด้าน
เศรษฐกิจ ต้องรู้จักเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย ด ารงชีวิตอย่างพอสมควร  พออยู่พอกินตามอัตภาพ และฐานะของ
ตนเอง  และตอบสนองกับความต้องการของคนในชุมชนและผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมต าบลถ้ ารงค์  จึงได้จัดท าโครงการ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   โดยจัดให้มีการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพชุมชน   
( การท าทองม้วนสดและทองม้วนกรอบ จากน้ าตาลโตนด ซึ่งมีน้ าตาลโตนดเป็นวัตถุดิบหลักที่หาได้จากชุมชน)  
ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มสตรี  และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพ่ือเป็นแนวทางหนึ่งที่มีกิจกรรมเสริมที่เป็นประโยชน์
ต่องานพัฒนาชุมชน  สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมในการท าอาชีพเสริมเป็นการเพ่ิมมูลค่าสินค้าในชุมชน ส่งเสริม
การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีคุณค่า ลดค่าใช้จ่ายและเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว  และเป็นการต่อยอด



ผลิตภัณฑ์ในชุมชน  ซึ่งเป็นด าเนินงานภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการงานร่วมกับส านักงาน
พัฒนาชุมชนอ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
  

3.วัตถุประสงค์ 
          1.  เพ่ือส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่แม่บ้าน สตรีและบุคคลทั่วไปในต าบลถ้ ารงค์ 
  2.  เพ่ือสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน 

 3.  เพ่ือเสริมสร้างให้ประชาชนพึ่งตนเอง ตลอดจนมีการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ  
     พอเพียง  
 

4.กลุ่มเป้าหมาย 
      กลุ่มแม่บ้าน  และประชาชนทั่วไป   ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  จ านวน  25  คน   

 

5. วิธีด้าเนินงาน 
    1. เสนอโครงการต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
                 2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  
                 3. จัดท าแผน เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร สื่อ ที่ใช้ในการอบรม 
                4. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
                 5. จัดท าโครงการ 
                  6. ติดตาม  ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 

6.สถานที่ด าเนินงาน 
 

  ต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
 

7.ระยะเวลาด้าเนินการ 
 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

8.งบประมาณ 

  ๑๐,๐๐๐ บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 

๑๐ .ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1.  ประชาชนที่เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้และทักษะด้านอาชีพการท าทองม้วนจากน้ าตาลโตนด 
 2.  ประชาชนที่เข้าร่วมฝึกอบรมมีโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลด

รายจ่ายในครัวเรือน 
 4.  ประชาชนทีเ่ข้าร่วมฝึกอบรมได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 

 5.  ประชาชนพึ่งตนเอง และด าเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  
 
 



1.3 การสร้างจิตส้านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมค่ายเด็กรักดี 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
  

    ตาม พระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๒ การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะมาตรา๑๖ ให้
เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้  (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  และ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย สภาต าบลอาจด าเนินกิจการภายใน
ต าบล ดังต่อไปนี้  (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 

        สภาวการณ์เด็กและเยาวชนในปัจจุบัน  ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้กลุ่มเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงที่
นับวันจะขยายวงกว้าง คือ ปัญหาเด็กติดเกม เด็กไปมั่วสุมกันก่อเหตุวิวาท ปัญหาอาชญากรรมชิงทรัพย์กับเด็ก 
ฯลฯ ล้วนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน  ปิดภาคเรียน ทั้งหมดนี้ยังไม่รวมถึงปัญหาทางเพศที่อาจ
เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันที่บ้านหรือหอพักของเพ่ือนเพ่ือดูสื่อลามกตามประสาวัยอยากรู้อยากลอง  ที่ส าคัญที่สุด
คือ น าไปสู่การติดสิ่งเสพติด  ดังนั้นการใช้เวลาไปกับเทคโนโลยีเป็นพ่ีเลี้ยงคั่นเวลาก่อนที่ผู้ปกครองจะดูแล นั่นจึง
นับว่าเป็นดาบสองคม เพราะหากเด็กใช้ในเรื่องของการเรียนรู้  ก็จะเป็นการติดอาวุธทางปัญญา  แต่ถ้าใช้ในทาง
ที่ผิด เช่น ในร้านเกม เด็กก็จะไปหมกมุ่นอยู่กับเกมทั้งบนโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต  ซึ่งต้องจ่ายทั้งเงินและ
ใช้เวลาหมดไปกับกิจกรรมต่างๆ ผ่านสื่อเหล่านั้นโดยไม่ได้เห็นโลกแห่งความเป็นจริง  และยังพบว่าสื่อเหล่านี้จะมี
ความสัมพันธ์กับการส่ง SMS ดูคลิปโป๊ ดูสื่อลามก ฯลฯ ด้วยเช่นกัน เป็นผลที่กระทบกับเด็กที่มาแรงที่สุดในปีนี้  
ท้ายสุดน ามาซึ่งอนาคตของชาติที่ไม่มีศักยภาพ  โอกาสที่เราจะสู้หรืออยู่ในสังคมโลกอย่างทัดเทียมกับประเทศ
อ่ืนๆ ก็คงจะล าบาก 
  กองสวัสดิการสังคม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว  จึงได้น าเสนอ
แนวคิดขจัดร้าย ขยายดี   สร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มเด็กและเยาวชนด้วย
วิธีแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่  สร้างพ้ืนที่เชิงบวกให้กับเด็กและเยาวชนได้มีทางเลือก  ทางออกที่ดีที่สร้างสรรค์ พร้อม
สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ  ในการเลือกน าไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาเยาวชนในพ้ืนที่ และได้
ก าหนดจัด “ โครงการจัดอบรมค่ายเด็กรักดี ”  ขึ้น  เพ่ือด าเนินการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน
ให้กับเด็กในพ้ืนที่ต าบลถ้ ารงค์  เพ่ือให้เขาเหล่านั้นมีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมตามวัย เติบโตอย่างมี
คุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุตจริต   มีจิตสาธารณะ  หากมีการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องก็จะมีพัฒนาการที่สามารถเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่มีคุณภาพและไม่สร้างปัญหาให้กับสังคม  และเป็น
การเริ่มต้นที่ดีของสถาบันครอบครัวที่มีเด็กและเยาวชนเป็นคนมีคุณภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคม   
ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีทักษะมีภูมิคุ้มกันตนเองจากภัยต่างๆ  ที่
อยู่รอบตัว  เช่น ภัยจากสื่อใช้โซเชียล  ภัยจากยาเสพติด เป็นต้น  รวมทั้งสร้างจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะและต่อต้านการทุจริต  อีกทั้งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนด าเนินรอยตามศาสตร์
พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถช่วยเหลือครอบครัวและชุมชนได้  และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง   โครงการนี้ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าสามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและเยาวชนทั่วไปเป็นอย่างดี และปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่ได้



ด าเนินการ   โดยบูรณาการงานร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครอิสระ ซ.โซ่ อาสา ซึ่งเป็นกลุ่มอาสาสมัครที่ท ากิจกรรม
ให้กับเด็ก และเยาวชน  และองค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม 
 
3.  วัตถุประสงค ์
 1  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน  เกิดการพัฒนาการทางความรู้และความคิด
ทีส่ร้างสรรค์  

2  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนให้ได้มีความรู้เติบโตอย่างเท่าทันกับโลกปัจจุบัน ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม  
ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ 

3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพพร้อมที่จะเป็นพลังในการพัฒนาชุมชน 
4. เป้าหมาย 
 นักเรียนช่วงชั้นประถมศึกษา   จ านวน 150 คน   ร่วมกับกลุ่ม ซ.โซ่อาสา  จ านวน 60 คนและเยาวชน
ต าบลไร่มะขาม จ านวน 150 คน  
 
5.  วิธีด้าเนินการ 
 ๑. ประชุมคณะท างานเพ่ือจัดท าโครงการ 
 ๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 
 ๓. ประสานงานกับอบต.ไร่มะขาม  ทีมงาน ซ.โซ่อาสา  โรงเรียนวัดถ้ ารงค์และโรงเรียนวัดม่วงงามและ
ผู้น าชุมชนที่เก่ียวข้อง  
 4. ประชาสัมพันธ์โครงการให้เด็กและเยาวชนทั่วไปได้ทราบและเข้าร่วมโครงการ 
 5. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ 
 

6. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 งบประมาณปี พ.ศ. 2561  
7.  สถานที่ด้าเนินการ 
 ณ   องค์การบริหารส่วนต าบลไร่มะขาม  ต าบลไร่มะขาม  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี   
8.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคม   องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
 
9.  งบประมาณ 
 19,200  บาท  
 
10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีทัศนคติและค่านิยมในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องปลอดภัย 

2. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้เติบโตอย่างเท่าทันกับโลกปัจจุบัน ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม  
    ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ 
3  ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ ค่ายแกนน าเด็กและเยาวชนต าบลถ้ ารงค์   
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตาม พระราชบัญญัติ ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ  มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล 
เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้  (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
และผู้ด้อยโอกาส  และ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที ่6 พ.ศ.2552 มาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย สภาต าบลอาจด าเนินกิจการภายในต าบล ดังต่อไปนี้  
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ  สถานการณ์ในปัจจุบัน พบว่าเยาวชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศมีพฤติกรรมที่เสี่ยงในหลายๆ ด้าน เพราะผลพวงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ค่านิยมของเยาวชน ในยุคโลกาภิวัฒน์ ที่ผ่าน มา ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ พฤติกรรม สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรมของผู้คนในสังคม ก่อให้เกิด ปัญหาต่างๆ อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรม ความ
รุนแรง ยาเสพติด พฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม ปัญหาโรคเอดส์ ตลอดถึงปัญหาทางสุขภาพด้านอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนา ประเทศชาติในอนาคต ซึ่งปัญหาดังกล่าว นับเป็น
ปัญหาใหญ่ที่นับวันจะรุกคืบเข้าสู่สังคมไทยมากขึ้นตลอดเวลา จ าเป็นอย่างยิ่งที่คนไทยในทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน
ประสานพลัง ในการแก้ไขปัญหา  

  องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ จะมีการด าเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนต าบล เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนของท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นแกน
น าในการท ากิจกรรมที่เก่ียวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการและกิจกรรม 
เกี่ยวกับการศึกษา  กีฬาและวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน โดยจัดกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการส่งเสริม
และพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถ มีจริยธรรม คุณธรรม  สร้างจิตส านึกและมีความ
ตระหนักในการต่อต้านความทุจริต(โตไปไม่โกง) เสนอแนะให้ความเห็นในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การด าเนินงานสภาเด็กและเยาวชนในระดับต าบลเป็นรูปธรรม และสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ
ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งในปัจจุบันพบว่า  ในพ้ืนที่ต าบลถ้ ารงค์ เริ่มมี
ปัญหาของยาเสพติด ปัญหาเด็กติดเกมส์ ปัญหาจับกลุ่มดื่มเหล้า ปัญหาแข่งรถมอเตอร์ไซค์  ปัญหาทะเลาะวิวาท 
นอกจากนี้ เด็กและเยาวชนเริ่มมีพฤติกรรมก้าวร้าว ไม่มีสัมมาคารวะ วางตัวไม่เหมาะสม ไม่มีน้ าใจเอ้ือเฟ้ือ ขาด
จิตสาธารณะ ขาดการร่วมกลุ่มกันท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์และขาดการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่าย 

ดังนั้น กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ จึงได้จัดกิจกรรมเยาวชนในโครงการค่าย
แกนน าเด็กและเยาวชนต าบลถ้ ารงค์ “กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และ 
ทักษะชีวิต” ขึ้นเพ่ือพัฒนาด้านอารมณ์ และจิตใจ ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดีของเยาวชน ผ่านกิจกรรมที่
จัดขึ้นในรูปแบบต่างๆ ท าให้เยาวชนได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ และพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ตามความสนใจของ 
ตนเอง เรียนรู้กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม เพ่ือพัฒนาคนให้มีศักยภาพรอบด้าน ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา ในสภาวะแวดล้อมทางสังคมที่ปลอดภัยและเอ้ืออาทร จะได้ห่างไกลจากยาเสพติด และ
ปัญหา พฤติกรรมที่ไม่เหมะสมของวัยรุ่น และเป็นคนดีของสังคม 
3.  วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับแกนน าเยาวชนในพื้นท่ีต าบลถ้ ารงค์ ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และปัญหาต่างๆที่มีผลต่อเด็ก
และเยาวชน ในทุกๆ ด้าน 



๒. เพ่ือส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนต าบลถ้ ารงค์ให้เกิดความต่อเนื่อง และยั่งยืน  
๓. เพ่ือเสริมสร้างความรักความสามัคคี และความเข้าใจอันดีแก่กลุ่มเยาวชน 
๔. เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เยาวชนได้มีส่วนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น  
    มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคม และมีจิตส านึกท่ีดีในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต  
 

4. เป้าหมาย 
 แกนน าเด็กและเยาวชนต าบลถ้ ารงค์ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง จ านวน 6๐ คน 
   

5.  วิธีด้าเนินการ 
 ๑. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบูรณาการจัดท าโครงการ  

๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
  ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  

๔. ประสานความร่วมมือกับ  สถานศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้น าชุมชนและกลุ่ม เยาวชนในพื้นท่ี 
    ต าบลถ้ ารงค ์ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๕. ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ กลวิธีและข้ันตอนการด าเนินงาน โดยใช้กิจกรรมดังต่อไปนี้ 
 กิจกรรม เยาวชนวัยใส รักดี ไม่มีเสพ ไม่มีท้อง ไม่มีโกง  - จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมและแบ่งกลุ่ม

สภาเด็กและเยาวชน - จัดอบรมความรู้ โดยจัดฐานการเรียนรู้ ได้แก่ 
(๑) ฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย อัน

ควรและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่น  (๒) เพศศึกษา  (๓) การวางแผนครอบครัว  (๔) ยาเสพติด  (๕) การ
ป้องกันตัวเองในภาวะคับขันและวิธีการปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์  (๖) ทักษะชีวิต  (โตไปไม่โกง) 

๖. ประชุม ติดตามงาน สรุปบทเรียน และประเมินผลและสรุปโครงการ  
6. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2561  
7.  สถานที่ด้าเนินการ 
 จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง    
8.  หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคม   องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
9.  งบประมาณ 
 จ านวน  30,000  บาท  
10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๑. แกนน าเยาวชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการพัฒนากลุ่ม/องค์กร ให้มีความ
เข้มแข็ง สร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในเขตต าบลถ้ ารงค์ให้เชื่อมโยงกิจกรรม ประสานพลังระหว่างหน่วยงาน 
ชุมชน และสังคมอย่างกว้างขวางมากขึ้นได้ 

๒. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ มีจิตอาสาพัฒนาสังคม ตระหนักถึงความส าคัญของการต่อต้านการ
ทุจริต  (โตไปไม่โกง)และให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ ในชุมชน 

๓. สภาเด็กและเยาวชนต าบลถ้ ารงค์ มีการด าเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่อสังคม อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
๔. เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

และ การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม  
 



1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยมโลก
ตะวันตก ละทิ้งค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงด า เนินชีวิตโดยขาด
หลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ที่จะท าให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมี
แนวโน้มในการด าเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วย
การพ่ึงพายาเสพติด เด็กคือพลังส าคัญ ในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติ เป็นกลุ่มคนที่มี
พลังอันส าคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและ
เยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชน กล้าคิด กล้าท า 
กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังใน เชิงสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เป็นคนที่มีคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต เมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่จะไม่โกง มีสติปัญญา  มีความอดทน รอบคอบในการด าเนินชีวิต จะช่วย
สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือ
สร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลัง
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เด็กจึงต้องมีความรู้และศีลธรรม
ควบคู่กันไป เพ่ือให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการด าเนินชีวิตที่เหมะสม ตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตน ตามมาตรา 16 ข้อ 9 การจัดการศึกษา กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
องค์การบริหาร  ส่วนต าบลถ้ ารงค์ จึงได้จัดท าโครงการ “โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน” ซึ่ง
เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ ารงค์ โดยการพัฒนาและปลูกฝังจิตส านึกจริยธรรม 
คุณธรรม และศีลธรรมรวมถึงความซื่อสัตย์ โตไปไม่โกง และตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการ
ประพฤติตนที่ดีให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต เพื่อให้เด็กและเยาวชนน าธรรมะน าหลักค าสอน และยึดมั่นในการท า
ความดี ซึ่งน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ ารงค์เข้าใจหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ที่จ าเป็นต่อ
การด าเนินชีวิตและน าหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 3.2 เพ่ือให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ ารงค์ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี โดยหวังว่าเมื่อโตขึ้นจะ
เป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคม 
 3.3 เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตส านึกท่ีดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต โตไปไม่โกง มีความ
รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง 
4. เป้าหมาย 
 เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ ารงค์ จ านวน 30 คน 
5. สถานที่ด้าเนินการ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ ารงค์  อ าเภอบ้านลาด    จังหวัดเพชรบุรี 
6. ระยะเวลาด้าเนินการ 
  ปีงบประมาณ     2561 



7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค ์ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ ารงค์ 
8. วิธีด้าเนินการ 
 1. ประชุมปรึกษาหารือ/ก าหนดแนวทางในการด าเนินการ 
 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 4. ด าเนินการจัดกิจกรรม 
 5. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปีต่อไป 
9. งบประมาณ 
 1,000  บาท 
10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 1. นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ้ ารงค์เข้าใจหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ที่จ าเป็นต่อการด าเนิน
ชีวิตและน าหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
 2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีในอนาคต 
 3. ปลูกฝังค่านิยม มีจิตส านึกที่ดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต โตไปไม่โกง มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว และสังคม 
 
  



มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจ้านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่ เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่ง
การที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดย
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท า
ได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ ได้สร้างความ
ขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็
สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างาน
ในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างาน



ในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่า
ของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของ
ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการ
ทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 

 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
6. วิธีด้าเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
 6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 
 
7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 



9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
10. ตังชี วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบบั 
 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
  



 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั ง โยกย้าย โอน เลื่อนต้าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 

 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
ศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน   การพัฒนางานขององค์กรจะ
บรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมี
มาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการ
ท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส 
และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่
ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน 2545 และประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล จังหวัดเพชรบุรี  เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน 2545 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส 
และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ 
 
 



5. พื นที่ด้าเนินการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 
6. วิธีด้าเนินการ 
 6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 
 6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
 
7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – 25๖4) 
 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 
10. ตังชี วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ 
  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่น้อยกว่า 90 % 
  - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ได้ 
  



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ  
 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่
มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2๕๓๗ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมาย
อ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มา
รับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความ
สะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ 
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจ
เป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2๕๓๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
๒๕๔๖ (ฉบับที่ ๕)  มาตรา 69/1 ทีก่ าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหาร
ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดเพชรุบรี 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น  
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 
 
 



4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล ปละปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค ์
 
6. วิธีด้าเนินการ 
 6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการ 
 6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
 
7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – 25๖4) 
 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
10. ตังชี วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร
ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน 
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดดพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน 2545 องค์การ
บริหารส่วนต าบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 
6. วิธีด้าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ พนักงานส่วนต าบล               
โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และ
พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล          
ถ้ ารงค์  โดยประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ และพนักงาน
ส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล องค์การ
บริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดย
เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผล



การปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน 2545 
 
7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม 
 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 
10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ 
และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง 
 3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 

5. พื นที่ด้าเนินการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 

6. วิธีด้าเนินการ 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 
 

7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการที่ 
                   เกี่ยวข้อง 
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน 
ทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและ
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมาย
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรผู้ปฏิบัติงานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  
6. วิธีด้าเนินการ 
 6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 
7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – 25๖4) 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค ์
10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
6. วิธีด้าเนินการ 
 6.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน
การจัดหาพัสดุ 
 6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1– 25๖4) 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

 
 
 
 

  



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการ
จัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 2๕๔๖ 
มาตรา 69/1 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่
ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และ
ผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับ
ประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้                  
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบ
กระจายเสียงไร้สาย 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
6. วิธีด้าเนินการ 
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จดัจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 



  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  
 
7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – 25๖4) 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดย
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) ณ ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นค าขออนุมัติ อนุญาต
ในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการ
ด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการ
ที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน 
และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิว เพ่ือให้บริการตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการ
ที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และ
ทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, 
ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริม
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด  
การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดย
ในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการ
สาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน    
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 
 



6. วิธีด้าเนินการ 
 6.1 ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ  ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบาย
น้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้าน
การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ 
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า 
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรม
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 
 6.2 ประเมินมาตรฐานหรือรายงานผลการด าเนินกิจกรรม  
 
7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – 25๖4) 
 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 
10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน 
                 และไม่เลือกปฏิบัติ 
 10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
  



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่
มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๔๒ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับ
บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความ
สะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม  อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจ านวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่
สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่
เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและ ผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 2๕๔๖ มาตรา 
69/1 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ                
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ 
การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น และประชาชนได้รับการอ านวยความ
สะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค  
               เป็นธรรมต่อผู้มารับบริการ 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการ 
               ของประชาชน 
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือ
       กระท าการประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 



6. วิธีด้าเนินการ 
 6.1 จัดท าค าสั่งคณะท างานเพ่ือก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการให้บริการ 
 6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 6.3 จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามล าดับคิว 
 6.5 จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
 6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือน ามาปรับปรุง 
แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ  
7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – 25๖4) 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับหน่วยงานที่ให้บริการ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ 
  - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่  
  



1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยประชาชนในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าวได้ว่า
เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ จึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือก
ปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด โดยน าแนวทางตามหลักการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมา
ประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ 
ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้อง
ด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการ
ต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ จึงมีการน า
เทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่
ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรม
โปร่งใสยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์ 
 3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความ
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
6. วิธีด้าเนินการ 
 6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ทางเว็ปไซต์ 
อบต. เป็นต้น 
 6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ
ให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
 6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มี
กล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 
 6.4 จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ าส าหรับผู้พิการ 
 6.5 จัดให้มีป้ายสองภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  
 6.6 มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน  
(Services Level Agreement : SLA)  



7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1  
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  

 
 
 

  



2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ้านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2.3.1 มีการจัดท้าแผนภูมิขั นตอนและระยะเวลาการด้าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั นตอน เปิดเผย ณ ที่ท้าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ               
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดให้มี
การรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน                    
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือ
การบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
 3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ให้สั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลถ้ ารงค์ 
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
 4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 
6. วิธีด้าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ 
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 



 6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้
ประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ – 25๖๓) 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและ
ท าให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
  



2.3.2 มีการกระจายอ้านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด้าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ้านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ  ภายในองค์กรนั้น ก็
เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความส าคัญ 
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม 
เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค ์
6. วิธีด้าเนินการ 
 6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการ  เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ
หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนราชการทุกส่วน 
10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



1. ชื่อโครงการ : มาตรการ มอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับ
อ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่
บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้ การที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะ
ด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลจึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบ
อ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
และรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ไดป้ฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
6. วิธีด้าเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณา 
 6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทน 
7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – 25๖4) 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ 80 ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
  



1. ชื่อโครงการ : มาตรการมอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติก าหนดอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต่อเติม
ดัดแปลงอาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้อ านาจอยู่กับ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก็อาจเป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างที่ท าให้
เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้ก าหนดมาตรฐานการมอบอ านาจ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
เป็นไปอย่างรอบคอบ 
 3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร     พ.ศ. 2522 ให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
6. วิธีด้าเนินการ 
 เสนอค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้รองนายกองค์การบริหาร             
ส่วนต าบลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ในการใช้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – 25๖4) 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการออกค าสั่ งมอบอ านาจนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 
 
 
 

 
  



1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่
มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นที่
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ
บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความ
สะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบ
หมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็น
อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รั บความสะดวกอันอาจเป็น
สาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 2๕๔๖ มาตรา 69/1                     
ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับ
การอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๖๐ ก าหนดให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วน  มาตรา 
๖๐/๑ ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามท่ีมีกฎหมายก าหนด หรือตามที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดเพชรบุรี 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 



4. เป้าหมาย 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ จ านวน ๓ ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
6. วิธีด้าเนินการ 
 6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ  
สั่งการ 
 6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 
7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – 25๖4) 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 
10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
  



 
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด้าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่พ่อดีเด่น 
2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นวัน
พ่อแห่งชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดเป็นนโยบายในการจัดงานวันพ่อวันแม่แห่งชาติเป็นประจ าทุก
ปีติดต่อกันมาเพ่ือเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยที่
เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้  และเป็นการเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อ
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖๗ 
ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ 
ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/
บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม   ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่นและด ารงตนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ คือการคัดเลือกพ่อดีเด่นในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล เพ่ือมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้
ตระหนักถึงหน้าที่อันส าคัญยิ่งของพ่อ ที่ส าคัญเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีของคนในชุมชนต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรมและด ารง
ตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.2 เพ่ือให้พ่อ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
4. เป้าหมาย 
 จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อดีเด่น จ านวน ๑ ครั้ง/ปี ครั้งละ ๖ คน 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
6. วิธีด้าเนินการ 
 6.1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นพ่อดีเด่น ประจ าปี เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบ 
 6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๖ 
หมู่บ้าน เพ่ือให้แต่ละชุมชนด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้น
มายังองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจาก
หมู่บ้านต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 



 6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพ่อดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้ผู้บริหาร
ทราบและเห็นชอบ 
 6.5 ด าเนินการจัดพิธีการมอบโล่ ตามระเบียบฯ ในวันส าคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จ านวน ๑ ครั้ง/ปี  
7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – 25๖4) 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
10. ตัวชี วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - มีพ่อดีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
 10.2 ผลลัพธ์  
 - พ่อดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี 
 - มีพ่อดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
  



1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 
2. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและระลึก
ถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้งขึ้นเพื่อ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระ
ชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตร าบ าเพ็ญพระราช
กรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้มีโอกาส และได้พระราชทานให้วันที่ 1 เดือนสิงหาคมเป็น วันสตรีไทย ของทุกปี เพ่ือให้
ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้
สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖๗  
ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ 
ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/
บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดยการมอบเกียรติบัตร
สตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
2. เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป 
3. เป็นผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การ

สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็น
แบบอย่างแก่คนทั่วไป 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
ภาคภูมิใจ 
 3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและก าลังใจใน
การบ าเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 
4. เป้าหมาย 
 มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น จ านวน ๖ คน 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
6. วิธีด้าเนินการ 
 6.1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นสตรีดีเด่นประจ าปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
 6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกกลุ่มสตรีองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ทราบทั่ว
กัน เพ่ือให้แต่ละต าบลด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายัง
องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 



 6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากแต่ละ
ต าบลภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 
 6.5 ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล จ านวน 
1 ครั้ง/ปี  
7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – 25๖4) 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคม 
10. ตัวชี วัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 10.1 ผลผลิต 
 - สตรีดีเด่นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 10.2 ผลลัพธ์ 
 - สตรีดีเด่นผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
 - มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป 
  



2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์ 

หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
2. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันส าคัญ
ในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม ถือ
ว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนต าบลถ้ ารงค ์ผู้ที่ท าคุณประโยชน์หรือเต็ม
ใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์อย่างสม่ าเสมอ องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ จึงจัด
กิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
ผู้ท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ า
รงค ์โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณ เพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท าคุณประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้
ประชาชน หน่วยงา องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  มีค่านิยม ซื่อสัตย์ สุจริต  ยกย่อง เชิดชู และ
เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลถ้ ารงค์ มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 - ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 - ผู้ท าคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
6. วิธีด้าเนินการ 
 6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
 6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 
 6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ
คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 
 
 



7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช่งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และ
เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 

  



2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ด้าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 

สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีในการ
ประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิด
การทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรม
ขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึง
ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็น
สิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่ องค์กร
ที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะ
ส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานให้สูงขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
5. พื นที่ด้าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 

6. วิธีด้าเนินการ 
 6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 



7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 
 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 
10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
  



1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดย
วิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมี
การลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์กับปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ถ้ ารงค์ และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 25๖1 
 3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส้านัก/กอง/ฝ่าย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และรับ
สิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อม
คณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 



 
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.1 ชี้แจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
  - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้
จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงาน
ในการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
 1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
6. การค้านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดี
เยี่ยม 

5 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ้าเภอ ที่ได้ด้าเนินการตามอ้านาจหน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่
ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะ
เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมือง
ท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงาน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์จึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น              
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์จากหน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 
6. วิธีด้าเนินการ 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี  
            หรือคณะท างาน LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
 - การรับการตรวจจากจังหวัดและอ าเภอ 



7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2๕๖๑ 
 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 
10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 

 
  



1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
 การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการพัฒนา 
ศักยภาพและขีดสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เสียหายใน
วงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง การปกครองและการบริหาร ราชการ
เป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานในภาครัฐซึ่งเป็นหน่วยงาน ขับเคลื่อนประเทศ
ไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้ง
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไป
พร้อมกัน ๆ กันโดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยม วิถีด าเนินชีวิต    ที่สมควร
และมีคณุค่า 
 องค์การบริหารต าบลถ้ ารงค์จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราบการทุจริตมิชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ และเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ให้บรรลุ
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤตมิิชอบของข้าราชการ 
 3.2 เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย ร่วมกันจัดท าแผนการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  
 

6. วิธีด้าเนินการ 
 - แต่ตั้งค าสั่งคณะกรรมการจัดท าแผน 

- ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย/งาน ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
- ประชุมคณะกรรมการและด าเนินการจัดท าแผนจากข้อมูลที่ได้รับ 

7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  
10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใช้เป็น
เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของข้าราชการ 
 10.2 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 



2.5.๓ ด้าเนนิการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ้านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ขึ้น เพ่ือ
ด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้
เป็นแนวทางเดียวกัน 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 
6. วิธีด้าเนินการ 
 6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกั น โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
xxxให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน 
สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
 
7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 



8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 
10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลถ้ ารงค์ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ โดยปฏิบัติตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
  



1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา   
                    เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบาย
ของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของ
รัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ จึงได้จัดท า
มาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน   กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้
มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อ
ร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการและเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการ
ช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทาง
หนึ่งด้วย 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากรทางการ
ศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค ์ยึดมั่น
ในคุณธรรมจริยธรรมที่ดแีละตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 
 
4. เป้าหมาย 
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล บุคลากรทางการศึกษา
ในองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
 
6. วิธีด้าเนินการ 
 6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 



 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
 6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน  
 
7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – 25๖4) 
 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 
10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี วัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ้านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั นตอน 
 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์” 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 
 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค ์เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท าส าเนา
และการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ขึ้น 
 2. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จ าหน่าย   จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 3. เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
  3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
  3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
  3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 
  3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
 
4. เป้าหมาย 
 1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 แห่ง 
 2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25๔๐ จ านวน  1  ชุด 
 3. ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค ์เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูล
ข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ จ านวน 1 ฉบับ 
 4. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน 1 ฉบับ 
 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  
 
 
 



6. วิธีการด้าเนินงานโครงการ 
 6.1 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
 6.3 จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 25๔๐ เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.4 จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 6.5 จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 
 
7. ระยะเวลาและสถานที่ด้าเนินการ 
 เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550 เป็นต้นไป ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  
 
8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 
10.ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ณ ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
 3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
  



3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การค้านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับ ที่ก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย”  ขึ้นเพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค ์ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
 3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทข้ึนไป 
 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 
6. วิธีด้าเนินการ 
 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 



- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

 
7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 
 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 
10.ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
  



1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหาร 
                     ส่วนต าบล และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกันมิ
ให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มี
ความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
6. วิธีด้าเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – 25๖4) 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
  



3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมู ลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social 
Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ 
ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลัก
ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
6. วิธีด้าเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/ หอกระจายข่าว/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่รถน าเที่ยว 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชนสืบค้น

ได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
10.ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 



1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์ 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้ความรู้
ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความ
น่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็น
ความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน
ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นต้องพิจารณาใน
การเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่
ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตาม
ภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 
 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทาง
สื่อประเภทต่างๆ ได้แก่  สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 2. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอย่างถูกต้องและโปร่งใส 
 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 5. เพื่อน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
 6. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล สื่อมวลชนและประชาชน 
 
4. เป้าหมาย 
 เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลxxxให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป
อย่างกว้างขวาง 
 4.1 จัดท าวารสารรายงานประจ าปี เพื่อรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 4.2 จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
 4.3 จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบล และคู่มือการให้บริการประชาชน 
 4.4 จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
 ๔.๕ จัดท าจดหมายข่าวประจ าเดือน 
 4.๖ เสียงตามสาย 
 4.๗ อ่ืนๆ  
 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 



6. วิธีด้าเนินการ 
 6.1 ประชุมพนักงานส่วนต าบลในการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
 6.2 ด าเนินการประชุม 
 6.3 มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
 6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 
7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 
 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 งบประมาณ งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 
10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ซึ่งออกแบบโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ เป็นตัวชี้วัด โดยก าหนดตัวชี้วัด 
ดังนี้ 
 - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลและมีความพึงพอใจในสื่อ
เอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด้าเนินกิจการตามอ้านาจหน้าที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด้าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
1. โครงการ  ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา ความต้องการในการจัดท าข้อบัญญัติต าบลและอ่ืน ๆ   
 

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  จะด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติต าบล เรื่อง การควบคุมเหตุ
ร าคาญ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  71  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537 ประกอบ มาตรา 25 แห่ง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เพ่ือเป็นการควบคุมและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการกระท าของบุคคล หรือนิติบุคคล หรือหน่วยงาน หรือองค์กรอ่ืนๆ ที่ก่อให้เกิดเหตุ
ร าคาญ  และผลกระทบต่อราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลถ  ารงค์  ให้ได้รับความเดือดร้อนจากผลการ
กระท านั น  จึงต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งด้านผลดีและผลเสีย โดย
รวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ข้อ 8 และข้อ 9 ให้หน่วยงานของรัฐรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และให้
ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการของรัฐ และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ
นั้น รวมถึงความเดือดร้อน หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในชุมชนให้เกิดความรัก ความ
สามัคคี  
 

  ดังนั้น  เพ่ือป้องกันเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่
ต้องประสบกับเหตุร าคาญ  องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ จึงได้จัดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับปัญหา ความต้องการในการจัดท าข้อบัญญัติต าบลและอ่ืนๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพ่ือให้การบริหารงานเป็นระบบมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งเหตุร าคาญขึ น  
  นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ยังร่วมกับหน่วยงานราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
เช่น รพ.ส.ต.ถ้ ารงค์  กศน.ต าบลถ้ ารงค์  โรงเรียนในพ้ืนที่รับผิดชอบ เกษตรอ าเภอ ปศุสัตว์อ าเภอ และ
คณะกรรมการหมู่บ้าน ส.อบต. จัดกิจกรรมการให้บริการต่าง ๆ เช่น การให้บริการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน และภาษีป้าย  การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพต่าง ๆ ขึ้นทะเบียน
สุนัข และแมว เพ่ือท าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอบต.แก่
ประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาต าบล ตามยุทธศาสตร์การพัฒนารายด้าน  เช่น  ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการสาธารณสุข  ด้านการศึกษา   เป็นต้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
2. เพื่อรับทราบแนวทางจัดท าข้อบัญญัติ ในการควบคุมเหตุร าคาญ และรวบรวมความคิดเห็นของโครงการ 
3. เพื่อจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นความส าคัญในการจัดท าข้อบัญญัติ 
4. เพ่ือสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนในชุมชน 



 
4. เป้าหมาย  
 ประชาชนต าบลถ้ ารงค์ จ านวน  6 หมู่บ้าน  
 
5. วิธีการด้าเนินการ 
 1.ประสานงานกับคณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิก อบต. เพื่อประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวหมู่บ้าน 
เชิญชวนให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เวลา 18.30 น. 
โดยจัดเป็น 
 2.  สรุปผลการด าเนินการ เพื่อเป็นข้อมูลเสนอผู้บริหาร 
 3.  ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าข้อบัญญัติต าบล  
 

6. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 งบประมาณปี พ.ศ.2561  
 

7.สถานที่ด้าเนินการ 
 ศาลากลางหมู่บ้านและสถานที่ตามที่ก าหนด 
 

8.งบประมาณ 
 ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ทราบถึงปัญหา ความต้องการ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
2. ได้รับทราบแนวทางในการจัดท าข้อบัญญัติควบคุมเหตุร าคาญ และรวบรวมความคิดเห็นของโครงการ 
3. ประชาชนมีส่วนร่วมและเห็นความส าคัญในการจัดท าข้อบัญญัติต าบล 
4. ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์เกิดข้ึนในชุมชน 

 
 

 
  



1. ชื่อโครงการ : มาตรการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้
มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
น ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนในพื้นท่ี 
 
4. เป้าหมาย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้
เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
 
5. วิธีด้าเนินการ 
 5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น
และเร่งด่วน 
 5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
 
6. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
 6.1 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 032-491467 ทางโทรสารหมายเลข 032-491467 
 6.3 ทางเว็บไซต์  
 6.4 ทางไปรษณีย ์



7. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 
9. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  

9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ เป็นหน่วยบริการด้านการบริหารสาธารณะ ในการให้บริการแก่
ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ครบทุด้าน เช่น 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา และสาธารณสุข เป็นต้น เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มี
มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย 
 การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้ง
เป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 
 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 
6. วิธีด้าเนินการ 
 จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 

- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการผู้ป่วย ศูนย์บริการสาธารณสุของค์การบริหาร
ส่วนต าบลถ้ ารงค์ 

- ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
- ผ่าน facebook ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
-  

7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค ์
 
10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน 



3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการด้าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจหน้าที่ ในการดูแลด้านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมุ่งเน้นการ
บริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้ง
เรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียง
ดัง องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ จึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญนั้นเพ่ือ
แก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
 3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
 3.3 เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
4. เป้าหมาย 
 รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญจากประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
5. วิธีด้าเนินการ 
 5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
 5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 5.4 ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่ง
การเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
 5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
6. ระยะเวลาด้าเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค  

 

7. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 

9. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การสอดส่องดูแลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 



1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้ว
ให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน
ร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
4. เป้าหมายการด้าเนินการ 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
6. วิธีการด้าเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 25๖1 – 25๖4 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
9. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
10.ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 ด้าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท้าแผนพัฒนา การจัดท้างบประมาณ 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7ข้อ 7  ข้อ 8  และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กร
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ โดยกองวิชาการและแผนงาน จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ถ้ ารงค์ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
และแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ให้สอดคล้องกับ
ประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลถ้ ารงค์ก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
     คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
6. วิธีด้าเนินการ 
 6.1 จัดประชุมประชาคมต าบล เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบล 
7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 งบประมาณ ปี ๒๕๖๑ 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาตามความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมปรับปรุง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาและประชุมประชาคม 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)           
พ.ศ. 2559  ข้อ 17 ก าหนดให้จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้ง
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจน
ความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยน าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  จากความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนดังกล่าว จึงจ าเป็นจะต้องสร้างกระบวนเรียนรู้และก าหนดกรอบการจัดท าให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันและต่อเนื่องกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สัมฤทธิผล ลดการซ้ าซ้อนของโครงการ เกิด
บูรณาการความคิด การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชนในพ้ืนที่  และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 
2  การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง ข้อ (1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
ยังร่วมกับหน่วยงานราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลถ้ ารงค์  ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต าบลถ้ ารงค์   โรงเรียนในพ้ืนที่รับผิดชอบ พัฒนากรอ าเภอ เกษตรอ าเภอ 
ปศุสัตว์อ าเภอ และคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาต าบล คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล จัดกิจกรรมการให้บริการต่าง ๆ เช่น การให้บริการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ
ภาษีป้าย  การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร การรับสมัครเบี้ยยังชีพต่าง ๆ  และให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของ อบต.แก่ประชาชนในท้องถิ่นรวมทั้งการจัดท าประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือรับฟังสภาพปัญหา และความต้องการ
ของประชาชนท้องถิ่นแล้วน ามาด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนารายด้าน  เช่น  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต  ด้านการสาธารณสุข  ด้านการศึกษา   
การรณรงค์การป้องกันยาเสพติด เป็นต้น 
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ได้จัดท า
โครงการอบรมจัดท าแผนพัฒนาและประชุมประชาคม (เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564) 
ประจ าปีงบประมาณ 2560  โดยอบรมจัดท าแผนพัฒนาและประชุมประชาคม ให้ความรู้ ความเข้าใจกับ
ประชาชนในต าบล พร้อมทั้งรับฟังข้อมูล ความเห็น ข้อเสนอแนะหรือแสวงหาการตัดสินใจ และการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน มาด าเนินการตามภารกิจอันเป็นหน้าที่สาธารณะต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
สามารถน าไปจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันคิดที่จะพัฒนาและสามารถ 
ร่วมกันจัดท าแผนชุมชนของตนเองได้อย่าง ถูกต้อง มีคุณภาพ 
 2. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีทิศทาง เป้าหมายพัฒนาที่ชัดเจน และถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ 
 3. เพ่ือให้กระบวนการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีความต่อเนื่องกัน และเชื่อมโยง 



สอดคล้องการพัฒนาไปทิศทางเดียวกัน ลดการซ้ าซ้อนของโครงการ มีการบูรณาการประสานความคิด การปฏิบัติ
บนฐานข้อมูลร่วมกัน 

4. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ อบต.แก่ประชาชนในท้องถิ่น และได้รับความสะดวกใน 
การรับบริการของประชาชนจากหน่วยงานราชการ  
 
4. เป้าหมาย  

ประชาชนต าบลถ้ ารงค์ เข้าร่วมการอบรม ทั้ง 6 หมู่บ้าน  
 

5.วิธีการด้าเนินการ 
 1. เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น จัดท าประกาศ ก าหนดการจัดอบรมและ
ประชุม เพ่ือจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ 

2. แจ้งเพื่อให้สมาชิกสภาฯ , พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ในสังกัดรับทราบในโครงการและ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามโครงการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
4. ประสานงานกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพื่อประชาสัมพันธ์ทางหอ

กระจายข่าวหมู่บ้าน เชิญชวนให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้และแสดงความคิดเห็น โดย
จัดเป็นโซน  
 5. จัดอบรมและประชุม ตามก าหนดการ โดยแจ้งในที่ประชุมประชาคมได้รับทราบถึง แนวทางการจัดท า
แผน วิสัยทัศน์ กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในด้านต่างๆ ของ อบต. และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
แสดงความคิดเห็น เสนอแนะสภาพปัญหา ความต้องการ ตลอดจนโครงการพัฒนาในแผนชุมชนที่เกินศักยภาพ และ
ลงมติเห็นชอบเพื่อพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปี 
 6.  ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล    
พ.ศ. 2538  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ฉบับที่  4   พ.ศ.  2547  

7. สรุปและรายงานผลการจัดท าโครงการ 
 

6. ระยะเวลาด้าเนินการ 
งบประมาณปี พ.ศ. 2561 
 

7. สถานที่ด้าเนินการ 
 พ้ืนที่ต าบลถ้ ารงค์ 
 
8. งบประมาณ 
 20,000 บาท  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
 
 



10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. หมู่บ้าน/ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันคิดที่จะพัฒนาและสามารถร่วมกันจัดท าแผนชุมชน 

ของตนเองได้อย่าง ถูกต้อง มีคุณภาพ 
 2. องค์การบริหารส่วนต าบล มีแผนพัฒนาสามปีไว้ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีทิศทาง เป้าหมายพัฒนาที่ชัดเจน และถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ สามารถน าไป
จัดท าเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้  
 3. เกิดกระบวนการจัดท าแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี อย่างต่อเนื่องกัน และเชื่อมโยงสอดคล้อง        
การพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน ลดการซ้ าซ้อนของโครงการ มีการบูรณาการประสานความคิด การปฏิบัติบน
ฐานข้อมูลร่วมกัน 

4. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ อบต.และได้รับความสะดวกในการรับบริการของ 
จากหน่วยงานราชการ  
  



3.3.2 ด้าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) 
ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ถ้ ารงค์ อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน 
กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 
 
4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๖ หมู่บ้าน 
 
5. วิธีการด้าเนินการ 
 5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ า
รงค์ อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ใน
หลายๆ ส่วน เช่น  ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการ
เปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจ
การจา้ง ฯลฯ 
 5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ท า
ความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 

6. ระยะเวลาการด้าเนินการ 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 
 

7. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดและกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 

9. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ถ้ ารงค์ 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 



3.3.3 ด้าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
หมวด 6 ข้อ 28   ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และประเมินผลโครงการในภาพรวม 
 ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และประเมินผลโครงการ ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ โดยกองวิชาการ
และแผนงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ถ้ ารงค์ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ การปรับปรุงแก้ไขโครงการ และแสดงความคิดเห็น ให้โครงการ
สอดคล้องกับงบประมาณ และประเด็นการพัฒนาที่ประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค ์ 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
6. วิธีด้าเนินการ 
 6.1 จัดประชุมประชาคมต าบล เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบล 
7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 งบประมาณ ปี ๒๕๖๑ 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การ
บริหารส่วนต าบล ถ้ ารงค์ เพ่ือเป็นองค์กรในการตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ การปรับปรุงแก้ไขโครงการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ จึง
ได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ทราบ
ตามแบบท่ีระเบียบฯ ก าหนด 
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ตามก าหนด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
6. วิธีด้าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
7. ระยะเวลาการด้าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
 
 



4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด้าเนินการให้มีการจัดท้าแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก้ากับดูแล 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
ในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ
หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้
ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ 
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่
ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน 
จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็น
ระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามี
การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์
ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน
ของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ
ควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรม
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงคข์ึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริหาร
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
4. เป้าหมาย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 
 
 



5. วิธีด้าเนินการ 
 5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ 
6. สถานที่/ระยะเวลาด้าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ / 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – 25๖4) 
7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
 5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
  



1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ ยงที่เกิดจากการด าเนิน
กิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ
ดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตใน
หน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรี 
 การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการ
ควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล
ภายในเวลาที่ก าหนด 
 3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
6. วิธีด้าเนินการ 
 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
 6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ น าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินการต่อที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 
 6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ รายงานผลการด าเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 



 6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ 
หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
 6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน   ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – 25๖4) 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับ
ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
 
 
 
  



4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถด้าเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก้ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งตั ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงาน
ในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการ
บรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ เป็นไปอย่างโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งการโอน ย้าย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
6. วิธีการด้าเนินการ 
 ตรวจสอบ ก้ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั ง การโอน ย้าย 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ
แต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค ์
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค ์
 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน
วันที่องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 



 
 การเลื่อนระดับ/เลื่อนต้าแหน่ง 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงใน เว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การ
เลื่อนต าแหน่งเพื่อความโปร่งใส 
 - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
 - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการด าเนินการที่
ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ จะออกค าสั่ง
แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด 
(ก.อบต.จังหวัด) 
 การเลื่อนขั นเงินเดือน 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด 
 - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เช่น 
ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติ
ตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผลการ
ประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
7. ระยะเวลาการด้าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – พ.ศ. 25๖4) 



8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  
10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี วัด 
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถ
อธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
  



4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก้ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน 
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว  ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง 
ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การ
บริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่
เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลถ้ ารงค์ 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลถ้ ารงค์ อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 
6. วิธีด้าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลถ้ ารงค์ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วัน
สิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 ตลอดปีงบประมาณ 25๖1 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
10.ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 



4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก้ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดง
ความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง 
ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน 
เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนา
ระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ให้เกิด
การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
4. เป้าหมาย 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
6. วิธีด้าเนินการ 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
 6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วม
ตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่ าง
ละเอียดและถูกต้อง 
7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – 25๖4) 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 



9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
10. ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 

 
  



1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมการบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือความโปร่งใส 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่ มีความส าคัญที่จะ
บริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับ อ.อ.ป. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหาก
ไม่เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับ
การแต่งตั้งให้ท าหน้าที่แล้ว อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคลอ่ืน นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบ
ทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ เห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง 
ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพ่ือความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการ
อบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ 
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
4. เป้าหมาย 
 คณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้าง 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค ์
6. วิธีด้าเนินการ 
 6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
 6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 6.3 ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม 
7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – 25๖4) 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ๑๐,๐๐๐  บาท 
9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์  
 

10. ผลลัพธ์ 
 คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 



4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้

เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก้าหนดไว้ 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ ได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้าน
การปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์ก ร พัฒนา
ท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
 3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
6. วิธีการด้าเนินการ 
 6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและ
หน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่
กรณ ี
 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานที่
รับผิดชอบ 
 6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา 
โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรงคท์ราบ 
7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – 25๖4) 



8. งบประมาณด้าเนินการ 
 งบด าเนินการ ค่าใช้จ่ายในการอบรม  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
10. ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
 10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
11. ตัวชี วัด 
 จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก้าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีบรรยากาศการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสใน
องค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 
4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ จ านวน ๑๒ คน 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
6. วิธีการด้าเนินงาน 
 6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 
 6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
7. ระยะเวลาด้าเนินงาน 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – 25๖4) 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
10. ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 



1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบ 
และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องท า
หน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้อง
กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในต าบลและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่ส าคัญ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลxxxเล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการ
บริหารงาน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วม
ในการท างาน 
 3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ จ านวน ๑๒ คน 
5. พื นที่ด้าเนินงาน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
6. วิธีด้าเนินงาน 
 6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ  
 6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและ
ต้องการของประชาชน 
7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
10. ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลxxxเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
เกิดทัศนคติที่ด ี
 
 



4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด้าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์
ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม หาก
ใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท าคอร์รัป
ชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้อง
กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
ภาครัฐ  ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิด
ความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
3. วัตถุประสงค ์
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในต าบลถ้ ารงค์ 
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 ต าบลถ้ ารงค ์
6. วิธีด้าเนินการ 
 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน 
 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – 25๖๔) 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค ์
10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัป
ชันได ้
 10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันในระดับ
ต าบล 
 
 
 

 
 



1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.
2552 ก าหนดให้องค์กรการบริหารส่วนต าบลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การ
จัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ซึ่ง
มุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า
เจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่ น 
ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้าน
การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนนต าบลถ้ ารงค์ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท า
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของ
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
 3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
4. เป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ า
รงค์เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
5. สถานที่ด้าเนินการ 
 ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
6. วิธีด้าเนินงาน 
 1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
 2. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง 
โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 



 3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหาร             
ส่วนต าบลถ้ ารงค์ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกัน
การทุจริต 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 
 5. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์กับบุคคล องค์กร ส่วน
ราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 1. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค ์
 
 
  



4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุกภาค

ส่วน ในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ  ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในต าบล ได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในต าบลถ้ ารงค์  
5. พื นที่ด้าเนินการ 
 ต าบลถ้ ารงค ์
6. วิธีด้าเนินการ 
 6.1 ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์และแผ่นพับ 
 6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์และแจกแผ่นพับ ณ บริเวณศาลากลางหมู่บ้าน 
 6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 
7. ระยะเวลาด้าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 – 25๖๔) 
8. งบประมาณด้าเนินการ 
 งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย  ๖,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ 
10. ตัวชี วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
 10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 


