
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผูบริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน  ลูกจางและพนักงานจาง 

1. ช่ือโครงการ  : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผูบริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน  ลูกจางและ     
พนักงานจาง 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

 การพัฒนาประเทศใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของโลก
ท่ีมากับกระแสโลกาภิวัตน มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ใหเปนคนดี ซ่ึงมีความเก่ียว
ของโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาท่ีของรัฐ” ซ่ึงไดรับมอบหมาย
ภารกิจในการใ หบริการสาธารณะแกประชาชน ใชอํานาจท่ีไดรับอยางซ่ือสัตย   ตองดูแลจัดการตัดสินใจ
เก่ียวกับการใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและตอ
ประเทศชาติ 

 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับ
ยุทธศาสตรการสงเสริม   คุณธรรม   จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริม
คุณธรรม ในองคกรเพ่ือเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม 

 จากหลักการและเหตุผลดังก ลาว องคการบริหารสวนตําบล ทางาม จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดเพ่ือตระหนักถึงการสร างจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย 
สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน จึงไดทําโครงการ
เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของประชาชน 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหพนักงานเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบล ทางามมีคุณธรรม   จริยธรรม 
เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป นแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตสวนตัว และในการปฏิบัติราชการ 

3.2 เพ่ือใหพนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกรวม
ในการเสริมสร างสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชน แกครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสํานึกในการทําความดี รูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชนรวมกัน 

3.3 เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหาร สวนตําบลทางามในการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานองคการบริหารสวนตําบลและพนักงานจาง  องคการบริหารสวนตําบล
ทางาม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
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6. วิธีดําเนินการ 

จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบงเปน 3 แนวทางคือ 
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรม   จริยธรรม โดยคณะผูบริหาร ปลัดองคการบริหาร

สวนตําบลบรรยายใหความรูแก  พนักงานเจาหนาท่ี 
6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานท่ี สงเสริมใหรูรัก สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ แบ งปน

และเห็นคุณค าของการเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม หรือ
ทําบุญถวายทานแกพระภิกษุสงฆท่ีชราภาพ หรืออาพาธ เปนตน 

6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน  ณ วัดตางๆ 

7. ระยะเวลาในการดําเนินการ 

 4  ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 –  2564) 

8. งบประมาณในการดําเนินการ 

 15,000  บาท  

9. ผูรับผิดชอบ 

 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 พนักงาน เจาหนาท่ี มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 

10.2 พนักงาน เจาหนาท่ี ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร วมใน
การสร างสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท สรางประโยชนแ กครอบครัวและประเทศชาติ รูจักการใหและ
เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 

10.3 สรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลทางาม” 

 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบล
ทางาม”   

2. หลักการและเหตุผล  
 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลทางามไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบล
ทางามพ.ศ. 2559 โดยกําหนดกลไกและระบบในการ  บังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้   การฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทาง  วินัย ซ่ึงมีการกําหนดข้ันตอนการ
ลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา กําหนดใหพนักงาน สวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  มี
หนาท่ีดําเนินการให   เปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวก
และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 
ประการ ไดแก ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ ,ยึดถือประโยชน
ของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีประโยชน  ทับซอน,ยืนหยัด ทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม 
และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือก  ปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง ,มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ
โปรงใส และตรวจสอบได, ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย   ทรงเปนประมุข และยึดม่ันใน
หลัก จรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนด           แนวทางการดําเนินการตาม
ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใด โดย
มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาท่ี
และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน 
ก.พ. ท่ี นร 1013.7/ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2557  ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลทางาม ควรนําแนว
ทางการดําเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติ    โดยอนุโลม  ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความ
โปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนท่ีเชื่อถือไววางใจของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลทางาม ไดจัดทํา   
มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลทางาม ” ข้ึน เพ่ือให
บุคลากรท้ังฝายการเมืองและฝายประจํา  ทุกระดับนําไปใชในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหง ผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน   

3. วัตถุประสงค  
 3.1 เพ่ือเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และเปนสากล  
 3.2 เพ่ือยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับ
บุคคลและเปน  เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ของ องคการบริหารสวนตําบลทางาม เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 3.3 เพ่ือทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการ
และประชาชน ท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย  
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 3.4 เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สราง  ระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและ
ตอสังคมตามลําดับ  
 3.5 เพ่ือปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน 
รวมท้ังเสริมสราง ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

6. วิธีดําเนินการ  
 1. เผยแพรประมวลจริยธรรม ขององคการบริหารสวนตําบลทางามเพ่ือใชเปนคานิยมสําหรับองคกร 
ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ   
 2. เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลทางาม  เปดเผย
เปนการท่ัวไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวม  รับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการขอมูล
ขาวสารของราชการ เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑ มาตรฐานความโปรงใสและตัวชี้วัดความโปรงใส
ของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารท่ีตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน สวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงาน จาง  ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ ปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest”  

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 100  , 103 และ 103/1 กําหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชนสวนตัว      
และสวนรวมไว   เพ่ือลดระบบอุปถัมภในสังคมไทย  ใหเจาหนาท่ีของรัฐมีจิตสํานึกแยกแยะประโยชน        

สวนบุคคลและประโยชน สวนรวมออกจากกันได  หากเจาหนาท่ีของรัฐฝาฝ�นใหถือเปนความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาดวย 
 การขัดกันแหงผลประโยชน หรือ “Conflict of Interest” ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบ
หลายปท่ีผานมาโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในชวงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตางๆ ซ่ึงไดสงผลกระทบตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมท้ังไดสรางความเสียหายใหกับประชาชนโดยสวนรวม 
 จากสถานการณขางตน จําเปนท่ีหนวยงานภาครัฐตองเรงสรางองคความรูใหบุคลากร   มีความพรอม  
ท่ีจะเขาใจสาเหตุและปจจัยท่ีนําสูการคอรรัปชัน   เพ่ือจะไดหาทางปองกันและปฏิบัติหนาท่ีใหหางไกลจาก
ตนเหตุตางๆ ท่ีนําไปสูการทุจริตคอรรัปชัน   โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ
ความขัดแย งงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  รวมท้ังใหตระหนักถึงผลกระทบจาก
ปญหาความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  หรือเกิดเปนผลประโยชน     
ทับซอน ซ่ึงเปนปญหาเชิงโครงสรางท่ีเก่ียวของกับหลายมิติ  ท้ังมิติดานสังคม  การเมืองและการบริหาร         
ท่ีสําคัญสะทอนถึงวัฒนธรรมและคานิยมในการบริหารท่ีดอยพัฒนา 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลทางาม จึงไดจัดทํามาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหมีความเ ขาใจ
เก่ียวกับ  Conflict of Interest” ข้ึน  เพ่ือสรางจิตสํานึกและเสริมสรางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางาน
เพ่ือสวนรวม  ยึดถือหลักจริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ   หากขาราชการ
และพนักงานเจาหนาท่ีของรัฐขาดจิตสํานึกในหนาท่ีท่ีจะปกปองผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ  มีการ
ใชอํานาจทางราชการโดยมิชอบในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือเอ้ือประโยชนตอตนเองก ลุม พรรค พวกพอง    
เหนือผลประโยชนสวนรวมยอมสงผลกระทบตอสถาบันราชการ  และสรางความเสียหายตอประเทศชาติและ
ประชาชน 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูเก่ียวกับ Conflict of Interest แกบุคลากรของ องคการบริหาร      
สวนตําบลศาลาแดง 

3.2 เพ่ือสรางจิตสํานึกและเสริมส รางจริยธรรมของบุคลากรในการทํางานเพ่ือสวนรวม  ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติราชการเปนสําคัญ  อันจะนํามาซ่ึงการปองกันผลประโยชน
ทับซอนในองคกร  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of 

Interest 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
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6. วิธีดําเนินการ 
1. วางแผน/การถายทอดองคความรู 
2. ออกแบบกิจกรรม 
3. จัดเตรียมเอกสาร 
4. ดําเนินการจัดประชุม 
5. สรุปรายงานการประชุม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝงองคความรูใหมีความเขาใจเก่ียวกับ Conflict of 
Interest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต 

1. ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 –  2560) 

มุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม   เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษ
รักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติตานทุจริต ” มีเปาหมาย
หลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต  (CorruptionPerceptions Index : CPI)  
ไมนอยกวารอยละ  50 ในป  พ.ศ. 2564  ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองตอ      
แผนยุทธศาสตรฯ  ขางตน   องคการบริหารสวนตําบลทางาม จึงไดกําหนดแนวทาง /มาตรการเสริมสรางองค
ความรูดานการทุจริตข้ึน   เพ่ือใหสามารถแปลงแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 –  2560)  ไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน 
ขาราชการฝายประจํา  ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 

3.2 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหาร
ทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ขาราชการฝายประจํา  ลูกจางประจํา  ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ขอมูลองคกรความรู  ดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพรมากกวา  5  เรื่องข้ึนไป 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
6. วิธีดําเนินการ 

1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูลองคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตานการ
ทุจริต อาทิ  กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7   สื่อประชาสัมพันธ   ตางๆ ท่ี
เก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึก 

2. เผยแพร  ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรูใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติ
อยางเครงครัดผานโครงการ/กิจกรรม  และสื่อชองทางตางๆ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
8. งบประมาณดําเนินการ 

15,000  บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทางาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร 
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ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกรอน ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทางาม  

1. ช่ือโครงการ : ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว  ลดภาวะโลกรอน  ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล  ทา
งาม  

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

เนื่องดวยปจจุบันโลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  (Climate Change) 
ท่ีทําใหอุณหภูมิโลกสูงข้ึน  หรือท่ีเรียกวาสภาวะโลกรอน  ซ่ึงสงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีมี
ผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย  อาทิ  เกิดความแหงแลง  มีไฟไหมปา  ฝนตกไมตรงฤดูกาล  อากาศหนาวและ
หิมะตกในประเทศท่ีไมเคยมีหิมะตก เปนตน 

สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไมทําลายปาของมนุษย   ดังนั้น  ประเทศตางๆ  ท่ัวโลก จึงไดรวมมือกัน
ปองกันและแกไขภาวะโลกรอน   ซ่ึงเปนปญหาท่ีสําคัญสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังในระดับ
ภูมิภาคและระดับประเทศ   การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวจึงเปนหนทางหนึ่งในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนโดยตรง
เนื่องจากตนไมเปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด   แหลงกรองมลพิษและผลิตกาซออกซิเจน   อีกท้ังเปน
การสรางความสมดุลการใชพ้ืนท่ีใหเกิดความเหมาะสม   ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืนท่ีนั้น  ๆ ลงไดอยางนอย   
2  องศาเซลเซียส  เพ่ือเปนการแกไขปญหาภาวะโลกรอน   

องคการบริหารสวนตําบล ทางาม จึงไดจัดทําโครงการ  “ปลูกตนไม  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว   ลดภาวะ
โลกรอนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทางาม”  เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลก
รอน  สรางเมืองนาอยูสวยงาม  (Beautified City) และรวมถวายเปนราชสักการะในวโรกาสมหามงคล    
ดังกลาว   ดังนั้น   องคการบริหารสวนตําบลทางามจึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนมา   เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว       ใน
พ้ืนท่ีกสิกรรมเกิดความรมรื่นแกชุมชน พรอมท้ังเปนการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม   และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเปน

สาธารณะรวมกัน 
3.2 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน   โดยเพ่ิมพ้ืนท่ี  

สีเขียวในตําบลศาลาแดง 
3.3 เพ่ือใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน  เกิดความสมดุลเพ่ิม

มูลคาทรัพยากรท่ีมีและลดภาวะโลกรอน 
3.4 สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยูสวยงาม  (Beautified City) สรางความรมรื่นและ

คลายรอนแกประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนรวมกันปลูกตนไม  จํานวน  200   ตน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
พ้ืนท่ีสาธารณะในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

6. วิธีดําเนินงาน 
6.1 ประสานงานกับสวนราชการ   องคกรภาคเอกชน   สถาบันการศึกษา  กลุมพลังมวลชนและ

ประชาชนในทองถ่ิน  เขารวมกิจกรรม 

1.2.2 



6.2 ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี   ใหจัดเตรียม
สถานท่ีเพ่ือปลูกตนไม 

6.3 จัดซ้ือกลาไม  พันธุไมเพ่ือใชในโครงการ 
6.4 ดําเนินการปลูกตนไม   
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผล 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
20,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1  ผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
10.2  เพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมและสิ่งแวดลอมท่ีดีและชวยลดภาวะโลกรอน 
10.3  ประชาชนมีจิตสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
10.4  เยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสรางความรมรื่น     

ในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  
 โครงการอบรมใหความรูสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนโครงการตาม
แนวพระราชดําริ  ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงเล็งเห็นสภาพความเปนอยูท่ียากจนของราษฎร 
พรอมท้ังไดพระราชทานแนว ทางการดําเนินงานใหหนวยงานตางๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานใหความชวยเหลือ
แกไขปญหาใหกับราษฎรผูประสบความทุกขยาก ดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคตางๆ ท่ัวประเทศ      
โดยเนนใหผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบื้องแรก  ใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยาง “พออยู 
พอกิน” และขณะเดียวกันก็เปนการปูพ้ืนฐานไวสําหรับ “ความกินดี อยูดี ในอนาคต ” ดวย ดังนั้น โครงการ  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเปนโครงการท่ีมุงพัฒนาราษฎรผูยากไรใหมีฐานะ ความเปนอยูท่ีดีข้ึน  
โดยเฉพาะประชาชนในชนบทท่ีอยูหางไกล ทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง โดยมีหลักการสําคัญคือ       
การแกไขปญหาเฉพาะหนา เปนข้ันตอนตามลําดับความจําเปน ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง สงเสริมความรู 
และเทคนิควิชาการสมัยใหมท่ีเหมาะสม  นอกจากนั้น ยังมุงเนนการสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหชุมชน
สามารถวิเคราะหปญหา และความตองการของชุมชน สามารถ  วางแผนการผลิตท่ีสอดคลองกับศักยภาพ    
ของพ้ืนท่ีและความพรอมของเกษตรกรไดดวยตนเอง โดยใชกระบวนการแบบมีสวนรวมของเกษตรกร  
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม จึงจัดทําโครงการอบรมใหความรูการสรางอาชีพ สรางรายได โดยมี
แนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเปนหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  มาประยุกต
เผยแพรใหกับผูมีรายไดนอย  ดอยโอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ  

3. วัตถุประสงค  
 3.1 สงเสริมอาชีพใหกับคนยากจนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 3.2 สงเสริมความรูความเขาใจในการ ประกอบอาชีพ ใหกับคนยากจนใ นเขตพ้ืนท่ีองคการบริหาร  
สวนตําบลศาลาแดง 
 3.3 สามารถนําความรูไปสรางรายไดใหกับตนเอง  
 3.4 สามารถนําผลผลิตไปแปรรูปเปนสินคาตางๆ  
 3.5 สรางแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนและผูท่ีมีความสนใจในการสรางอาชีพในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม  

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ  
 6.2 จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการประกอบอาชีพใหกับผูรวมโครงการ  
 6.3 ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง  
 6.4 ฝกปฏิบัติงานอยางจริงจัง  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ.2561  
8. งบประมาณดําเนินการ  
 30,000 บาท  

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองสวัสดิการสังคม  องคการบริหารสวนตําบลทางาม  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 10.1 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการประกอบอาชีพ  
 10.2 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการประกอบอาชีพ 
 10.3 ผูเขารวมโครงการสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพได  
 10.4 มีรายไดเพ่ิมข้ึน ลดรายจาย เกิดความพอเพียง  
 10.5 เกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการสรางภูมิคุมกันเด็กศาลาแดงโตไปไมโกง 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางภูมิคุมกันเด็กศาลาแดงโตไปไมโกง 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา  

 ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ี
สะทอนวิกฤตการณ  ดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนใน
สังคมตองมีคานิยมในการรักความดีและ  รูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน องคการบริหารสวนตําบลทางาม มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังใน
ดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม   
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม พิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดโครงการสราง
ภูมิคุมกันเด็กศาลาแดงโตไปไมโกงข้ึน  เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันและคานิยมท่ีถูกตองซ่ึงจะเปนรากฐานท่ี
สําคัญท่ีทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ  และเปนการปองกันแกไขปญหาทุจริต    คอร
รัปชันท่ีไดผลท่ีสุด  โดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนรักความถูกตอง มีความซ่ือสัตยสุจริต    การยึด
ม่ันในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติตอตนเองและผูอ่ืนโดยชอบ  ไมคดโกง  มีจิตสาธารณะ    มี
จิตสํานึกเพ่ือสวนรวม   ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวม   มีความรับผิดชอบตอตัวเองในการกระทําใดๆ 
และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม  

3. วัตถุประสงค  
 3.1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต  
 3.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชน ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและ       
การโกงทุกรูปแบบ  
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน        
เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม  

4. เปาหมาย  
 เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนตําบลแปลงยาว จํานวน 300 คน  
 เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถ        
นําความรูประสบการณท่ีไดรับมาปรับใชกับตนเอง  และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข  
5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน  
 5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
 5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
 5.3 ดําเนินการตามโครงการ  
 5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ  

6. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม  

7. งบประมาณดําเนินการ  
 20,000 บาท 

  

1.3.1 



8. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 –  2564  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
 10.1 เด็กและเยาวชนไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต  
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกง        
ทุกรูปแบบ  
 10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ  และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน  เพ่ือรักษาประโยชน
สวนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการสงเสริมการเรียนรูผูสูงอายุ สตรี เยาวชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
เนื่องจากปจจุบันเด็กและเยาวชนไทยไดรับผลกระทบจากหลายๆ  ดานท่ีทําใหเกิดปญหา   เชน

ผลกระทบดานเศรษฐกิจ   สังคม  เทคโนโลยี สงผลใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค   เด็กและ
เยาวชนไทยไมเห็นความสําคัญของการศึกษา   สนใจแตวัตถุนิยม  ไมรูจักการประมาณตน   ซ่ึงกอใหเกิดผลเสีย
ตออนาคตของชาติ   ดังนั้นจึงควรทําใหเด็กและเยาวชนรูจักความพอเพียง   ปลูกฝงอบรมบมเพาะใหเด็กและ
เยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ   สังคม   สิ่งแวดล อมและวัฒนธรรม   โดยนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาถายทอด   เพ่ือใหเด็กและเยาวชนรูจักการใชชีวิตไดอยางสมดุลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง    
เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ  รูจักอยูร วมกับผูอ่ืน   รูจักเอ้ือเฟ อเผื่อแผ   และแบงปน   มีจิตสํานึกรักษ
สิ่งแวดลอมและเห็นคุณคาของวัฒนธรรมคานิยม  ความเปนไทยทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ 

องคการบริหารสวนตําบล ทางาม พิจารณาเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนซ่ึงเปนอนาคต  ของ
ชาติ  จึงไดจัดโครงการสงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้ึน  เพ่ือปลูกฝงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงใหกับเด็กและเยาวชน   เปนการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยาง
สมดุล ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน และเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ  รูจักอยูรวมกับผูอ่ืน  รูจัก
เอ้ือเฟอเผื่อแผ  และแบงปนมีจิตสํา  นึกรักษสิ่งแวดลอม   และเห็นคุณคาของวัฒนธรรม  คานิยมความเปนไทย
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   พุทธศักราช 2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับ
ท่ี 6 )  พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล   มีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ังในดาน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม    และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลมี
หนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล  (5) สงเสริมการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม และ    (6) สงเสริม
การพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาล  เมืองพัทยา และองคการบริหารสวน
ตําบล  มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของ
ตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา  (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี คนชราและ
ผูดอยโอกาส   และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542 และแกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2553  มาตรา 6 ท่ีตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณ   ท้ังดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม
และสติปญญา ความรู  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ

ดําเนินชีวิตประจําวันได 
3.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุลทามกลางการ

เปลี่ยนแปลงตางๆ  ท่ีเกิดข้ึน 
3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ  รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน  

และรูจักอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

 

4. เปาหมาย 

1.3.2 



เชิงปริมาณ 
เด็กและเยาวชนตําบลทางาม จํานวน 100 คน 
เชิงคุณภาพ 
เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู   รูจักการใชชีวิตแบบพอเพียง  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง    เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ  รูจักเอ้ือเฟ อเผื่อแผ   แบงปนและรูจักอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยาง          
มีความสุข 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
5.3 ดําเนินการตามโครงการ 
5.4 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 

6. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

7. งบประมาณดําเนินการ 
20,000 บาท 

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

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
10.1  เด็กและเยาวชนสามารถนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนิน

ชีวิตประจําวันได 
10.2  เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันทางสังคม สามารถใชชีวิตไดอยางสมดุลทามกลางการเปลี่ยนแปลง

ตางๆ  ท่ีเกิดข้ึนได 
10.3  เด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน  และรูจักอยู

รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

โครงการเรียนรูนอกบานพาผูสูงอายุ สตรี เยาวชนทองธรรมะ 

1.3.3 



1. ช่ือโครงการ : โครงการเรียนรูนอกบานพาผูสูงอายุ สตรี เยาวชนทองธรรมะ 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
ในสภาวะปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว   ทําใหผูสูงอายุ สตรี เยาวชน   นักเรียน   

นักศึกษาหลงเพลิดเพลินในกระแสคานิยมโลกตะวันตก   ละท้ิงคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา   เห็นวาเปนสิ่งท่ี
งมงาย  ไรสาระ ลาสมัย  จึงดําเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ   ท่ีจะทําใหชีวิตมีความม่ันคงและ
สามารถแกปญหาตางๆ  ในชีวิตท่ีเกิดข้ึนได   จึงมีแนวโนมในการดําเนินชีวิตท่ีผิด  กอใหเกิดความเครียดจน
อาจจะแกปญหาดวยการฆาตัวตาย หรือแกปญหาดวยการพ่ึงยาเสพติด 

เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต  เปนอนาคตของชาติเปนกลุมคนท่ี
มีพลังอันสําคัญท่ีสามารถชวยกันเสริมสรางกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต     
เด็กและเยาวชนเปนวัยท่ีมีความคิดสรางสรรค   มีพลังและศักยภาพมาก   การกระตุ นนใหเด็กและเยาวชน   
กลาคิด  กลาทํา  กลาแสดงออกในสิ่งท่ีดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิงสรางสรรค   สรางใหพวกเขาตระหนัก
ถึงคุณคาของตนเอง  พรอมมีภูมิคุมกัน รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง   ไมตกเปนเหยื่อหรือสรางปญหาใหกับสังคม  
แตกลับจะเปนผู   พรอมท่ีจะพัฒนาตนเองใหเปนทรัพยากรอันทรงคุณคาเปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศชาติเพ่ือความเจริญกาวหนาและม่ันคงของชาติ   เยาวชนจึงตองมีความรู   และศีลธรรมควบคู   กันไป 
เพ่ือใหเยาวชน  มีจริยธรรม  มีศีลธรรม  และมีคานิยมในการดําเนินชีวิตท่ีเหมาะสม 

โครงการเรียนรูนอกบานพาผูสูงอายุ สตรี เยาวชนทองธรรมะ   เปนโครงการท่ีชวยพัฒนาจิตใจและ
ปลูกฝงจริยธรรม   คุณธรรม   และศีลธรรม   ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเปนแนวทางการประพฤติตนท่ีดี       
ใหมีทักษะในการดําเนินชีวิต  “เกง ดี และมีความสุข” เพ่ือใหเด็กและเยาวชนท่ีนําธรรมะนําหลักคําสอนท่ีรับ
ไปประยุกตใชชีวิตประจําวัน คือการพัฒนากาย   โดยการแสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ   มีพฤติกรรมท่ี
ดีงามเหมาะสม   การพัฒนาศีล   โดยการอยูรวมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม   ดวยความเก้ือกูลและ
ประกอบอาชีพท่ีสุจริต   การพัฒนาจิต  ใหเปนจิตท่ีสมบูรณท้ังคุณภาพจิต   พลังจิตและสุขภาพจิตและสุดทาย
การพัฒนาปญญาใหเกิดปญญาในการรูจริง  รูเทาทันทางเจริญ  ทางเสื่อมปจจัยท่ีเก่ียวของ รูวิธีการปองกัน 
รูวิธีแกไขปญหา  สรางภูมิตานทานใหกับตนเองดวยคุณธรรม   ใหเปนผูมีชีวิตอยูอยางรูเทาทันโลก   นําพาชีวิต
สูความสําเร็จเพ่ือเก้ือกูลตนเองและประเทศชาติในท่ีสุด 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝกปฏิบัติทํากิจกรรมรวมกันอันกอใหเกิด

ความสัมพันธสามัคคีในหมูคณะ 
3.2 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการไดฝกความเอ้ือเฟอเผื่อแผ  และการรูจักแบงปนซ่ึงกันและกัน 
3.3 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการในดานรางกาย จิตใจ อารมณและการอยูรวมกันในสังคม 
3.4 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเองและการมีสวนรวม 
3.5 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย  มีจิตสาธารณะ  มีระเบียบวินัย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
ผูสูงอายุ สตรี และเยาวชนตําบลศาลาแดง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ประชุมผูเก่ียวของกําหนดจัดงาน 



6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 
6.3 ประสานการจัดงานใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนโรงเรียนตางๆ เขารวมโครงการ 
6.5 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง 
6.6 ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบพรอมท้ังภาพถายกิจกรรม 
6.7 ดําเนินการตามโครงการ 
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 

8. งบประมาณดําเนินการ 
30,000  บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
กองสวัสดิการสังคม  องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 ผูเขารวมโครงการมีพัฒนาการทางดานรางกาย  จิตใจ อารมณ  สังคมและสติปญญาแกเด็ก 
10.2 ผูเขารวมโครงการมีจิตสํานึกตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเอง 
10.3 ผูเขารวมโครงการตระหนักในความซ่ือสัตย สุจริต มีวินัย 
10.4 ผูเขารวมโครงการไดรับความรูเก่ียวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทางาม” 

2.1.1 



 
1. ช่ือโครงการ  :  กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของ ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทา
งาม 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
          คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติเห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต       
ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 –  2564)   ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคม    
มิติใหม ท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของ
รัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยท้ังชาติตานทุจริต มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต ไมนอยกวา
รอยละ 50 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน 
เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตรดังนี้ 
            ยุทธศาสตรท่ี 1  สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
            ยุทธศาสตรท่ี 2  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
            ยุทธศาสตรท่ี 3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
            ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
            ยุทธศาสตรท่ี 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
            ยุทธศาสตรท่ี 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต 
           องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการ        
ตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไก
หนึ่งในการสงเสริมปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความ
ยั่งยืน   รัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเอง        
ตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักในการจัดทํา
บริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการกํากับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครอง
ประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 
           ท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีไดสราง
ความขมข่ืนใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซ่ึงหากพิจารณาจํานวนของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซ่ือสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ิน ใหเหือดหายไป  
           ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทางการเมือง             
ในการตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริม         
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐาน          
ในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศไทยตอไป   



3.  วัตถุประสงค  
      เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

4.   เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1  ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ 
 4.2  มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน 
 4.3  แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

6.  วิธีการดําเนินการ 
 6.1  ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 6.2  ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 
 6.3  จัดตั้งคณะทํางาน 
 6.4  ประชุมคณะทํางาน 
 6.5  จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.6  ประกาศการใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.7  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.8  รายงานผลการดําเนินงาน 

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

8.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณดําเนินการ 

9.  ผูรับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
          ผลผลิต 
 - มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 
 - มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน 
 - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป 
          ผลลัพธ 
 - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริต          
ของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
 - ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

โครงการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 
 
1. ช่ือมาตรการ : มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)  

2.2.1 



2. หลักการและเหตุผล  
 พนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจํา และพนักงานจางของ องคการบริหารสวนตําบลทางาม      เปน
บุคลากรท่ีมีความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคการบริหารสวนตําบล     ศาลา
แดงใหมีศักยภาพ   โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกรและประชาชน  การพัฒนางานของ
องคกรจะบรรลุผลไดตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ  
จะตองมีมาตรฐานในการทํางานท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบการทํางานได  ดานการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสราง
มาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปน ธรรมตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป  
 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน   โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6          
ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น  ตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ  เปนไปตาม
หลักคุณธรรม   จริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส  และตรวจสอบการทํางานได  จึงไดจัดใหมีมาตรการ
สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน  

3. วัตถุประสงค  
 3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล 
 3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได  
 3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล  
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลของ องคการบริหารสวนตําบล ใหมี
ประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามา ทํางาน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
 จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 มาตรการ  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 กําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/
เงินเดือน  
 6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
 6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล  
 6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
 6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน  

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



8. งบประมาณดําเนินการ  
 20,000 บาท  

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 10.1 ผลผลิต  
 - มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคล จํานวน  1  มาตรการ  
 - เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  
 10.2 ผลลัพธ  
 - ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคลไมนอยกวา 90 %  
 - บุคลากรมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไมต่ํากวา  ระดับ 3  
 - การบริหารงานบุคคลมีความโปรงใส  สามารถปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ 

1. ช่ือโครงการ  โครงการสรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

2.2.2 



พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส  สามารถตรวจสอบได 
3.2 เพ่ือใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
3.3 เพ่ือเปนการปองกันการใชจายเงิน เพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน   ถึงความเก่ียวของกับผูเสนอ

งานในการจัดหาพัสดุ 
6.2 ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความ

เก่ียวของกับผูเสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
20,000  บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทับซอน 
10.2 มีการปองกันการใชจายเงินเพ่ือสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง 
10.3 มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชน 
โดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 

2.2.3 



1. ช่ือโครงการ  โครงการการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแก
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

องคการบริหารสวนตําบลทางาม บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตองการของประชาชน   และใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี  โดยเปดใหบริการประชาชน  ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทางาม สามารถติดตอ 
สอบถามขอมูล   ยื่นคําขออนุมัติ  อนุญาต  ติดตามความคืบหนาและแจงผลการดําเนินการให  ประชาชน    
ผูรับบริการทราบ  โดยมีการปรับระบบการทํางานแตละกระบวนงานเพ่ือใหตอบสนองความตองการของ
ประชาชน  ใหไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 

นอกจากนี้  องคการบริหารสวนตําบลทางามยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ  ตามเกณฑ _
มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดมาตรฐานท้ัง  17 ประเด็น  (ดานถนน 
ทางเดิน และทางเทา, ดานไฟฟาสาธารณะ , ดานระบบระบายน้ํา , ดานน้ําเพ่ือการบริโภค , ดานการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน , ดานการสงเสริมกีฬา , ดานการสงเสริมผูสูงอายุ , ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส , ดานงาน
สาธารณสุข, ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี, ดานการสงเสริมอาชีพ, ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย , 
ดานการสงเสริมศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน , ดานการสงเสริมการทองเท่ียว , ดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม , ดานศึกษาและดานการจัดบริการสาธารณะตามนโยบายเรงดวนของ
รัฐบาล (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน  การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา  การลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด  การจัดการน้ําเสีย   แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  และกิจกรรมเพ่ือปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี)  โดยในข้ันตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจ  คํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก
ประชาชน  สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติ  และเพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน 
3. วัตถุประสงค 

3.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม
เลือกปฏิบัติ 

3.2 เพ่ือเปนมาตรการในการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ทุกสํานัก /กอง/ฝาย  ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดย
ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

ทุกสํานัก/กอง/ฝาย  องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม
เลือกปฏิบัติใหไดมาตรฐานท้ัง   17  ประเด็น (ดานถนน ทางเดิน และทางเทา , ดานไฟฟาสาธารณะ , ดาน
ระบบระบายน้ํา , ดานน้ําเพ่ือการบริโภค , ดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน , ดานการสงเสริมกีฬา , ดานการ
สงเสริมผูสูงอายุ , ดานการสงเสริมผูดอยโอกาส , ดานงานสาธารณสุข , ดานการสงเสริมการพัฒนาสตรี , ดาน
การสงเสริมอาชีพ , ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย , ดานการสงเสริมศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  
ประเพณีทองถ่ิน , ดานการสงเสริมการทองเท่ียว , ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม , ดาน
ศึกษาและดานการจัดบริการสาธารณะตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล  (การแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน  



การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา  การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหลงกําเนิด  การจัดการน้ํา
เสีย  แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  และกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี)  

6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
20,000  บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
ทุกสํานัก/กอง/ฝาย  องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ

ไมเลือกปฏิบัติ 
10.2 ไมมีการทุจริตคอรรัปชันในกระบวนการสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2.3.1 



1. ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
ในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ซ่ึงเปน

กฎหมายท่ีเปนท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไววา  “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน   เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ   ความมีประสิทธิภาพ  
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ   การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน   การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไม
จําเปน  การกระจายอํานาจตัดสินใจการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ” และ
เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการ   ดังกลาว จึงได
มีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546     
โดยกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามแนวทางพระ
ราชกฤษฎีกานี้   โดยอยางนี้อย างนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและการอํานวย
ความสะดวกในการตอบสนองตอความตองการของประชาชน 

องคการบริหารสวนตําบลทางาม เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง  ปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาท่ี  เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน   ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการ
สาธารณะ   ท่ีผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและแกไขกระบวนการทํางานเพ่ือสามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด  เม่ือประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจและพึง
พอใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความ
ตองการของประชาชน   อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพท่ัวถึงและแกไขปญหาตางๆ   ท่ีเกิดข้ึน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทางามใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
3.2  เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชนรับรูสภาพปญหาและแกไขปญหา           

ท่ีเกิดข้ึนได 
3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ   วิธีคิด   วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธ   ในดานการบริการ

ประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน  มีความโปรงใสสามารถ
วัดผลการดําเนินงานได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให

ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน 



6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
6.4.3 จัดทําเอกสารแผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 
6.4.4 จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรมทุกงานบริการ 
6.4.6 จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ   โดยจัดใหมีการใหบริการแกประชาชน

ท้ังเวลาทําการ  ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ   เพ่ือนําจุดบกพรองใน

การจัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ   ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึนอยาง              
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ตลอดปงบประมาณ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชนรับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได_ 
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ   ในดานการบริการประชาชนผูมา

ติดตอขอรับบริการ 
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน  มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ

ดําเนินงานได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  

2.3.2 



2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองทีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ
เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของ  ประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให
สอดคลองกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ีผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยาง ตอเนื่องทุกปนั้น  
 เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง  หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ํา
กวาปท่ีผานมา องคการบริหารสวนตําบลทางาม จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือ      ลด
ข้ันตอนการทํางานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอํานาจหนาท่ีของ องคการบริหารสวนตําบล
ตามกฎหมายเปนสําคัญ  

3. วัตถุประสงค  
 3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  
 3.3 เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ  
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
 4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลทางามใหสั้นลง  
 4.2 ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ีและประชาชนท่ัวไป  
 4.4 พนักงานและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 4.5 ผูบังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู ผูใตบังคับบัญชาซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุง
ข้ันตอนและะยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใด               
ท่ีผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการ  ตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา  
 6.3 ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ท่ี นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบอํานาจใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือปลัดองคการบริหาร



สวนตําบล   ใหประชาชนทราบโดยท่ัวไปพรอมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดง  ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการใหประชาชนทราบ  
 6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกลาวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติ ราชการ  
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล
และผูบริหารทราบ  

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

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 ทุกกอง/สํานัก ในองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของ เจาหนาท่ี  
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน  
 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
 10.4 ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลทางามเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําให
ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพอ –  แมดีเดน 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพอ –  แมดีเดน 
2. หลักการและเหตุผล 

2.4.1 



เนื่องในวโรกาส  5 ธันวาคม ของทุกปเปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปน
วันพอแหงชาติและในวโรกาส  12 สิงหาคมของทุกป  เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจาฯ  
พระบรมราชินีนาถ  เปนวันแมแหงชาติ  ซ่ึงไดกําหนดเปนนโยบายในการจัดงานวันพอวันแมแหงชาติเปน
ประจําทุกปติดตอกันมาเพ่ือเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนาง
เจาพระบรมราชินีนาถ  ท่ีทรงมีตอพสกนิกรชาวไทยอยางนานัปการ   พระองคทรงเปนพอและแมของปวงชน
ชาวไทยท่ีเปยมลนดวยพระเมตตา  ทรงหวงใยอยางหาท่ีเปรียบมิได  และเปนการเผยแพรพระคุณของพอและ
แมท่ีมีตอครอบครัว  สังคมและประเทศชาติ  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. 2537  แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552  มาตรา  67 (6) ท่ีกําหนดใหองคการบริหาร
สวนตําบลมีหนาท่ีสงเสริมการพัฒนาเด็ก  สตรี  เยาวชน  ผูสูงอายุ  และคนพิการ  ประกอบกับองคการบริหาร
สวนตําบล มีแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ   การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต   ในการเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน  บุคคล  ในการ
ดําเนินกิจการ  การประพฤติตนใหเปนท่ีประจักษโดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต           
มีคุณธรรม  จริยธรรม  ยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลทางาม จึงไดจัดกิจกรรมวันพอ   วันแมแหงชาติ  คือการคัดเลือกพอ
และแมดีเดนในพ้ืนท่ี  เพ่ือมอบโลประกาศเกียรติคุณฯ  เปนการสรางแบบฉบับท่ีดีใหปรากฏแกสาธารณชน  
และใหสังคมไดตระหนักถึงหนาท่ีอันสําคัญยิ่งของพอและแม  ท่ีสําคัญเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีของคนในชุมชน
ตอไป 
3. วัตถุประสงค 

3.1  เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแก _พอ  แม_ ผูมีความซ่ือสัตย   สุจริต  ตั้งม่ันอยู   ในหลักคุณธรรม  
จริยธรรม 

3.2  เพ่ือใหพอแมท่ีไดรับการคัดเลือกไดเปนแบบอยางท่ีดีแก  บุตร ธิดาและสังคมสืบไป 

4. เปาหมาย 
จัดพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณแก  พอแม_ดีเดน  จํานวน  2 ครั้ง/ป   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ _และวิธีการคัดเลือกพอแมดีเดน   ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการ

คัดเลือกใหเปนพอแมดีเดนประจําป  เพ่ือประกาศใหประชาชนทราบ 
6.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

ดําเนินการคัดเลือกกลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกในชั้นตน   เพ่ือใหคณะกรรมกา ร
พิจารณากลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

6.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหน าท่ีกลั่นกรองคุณสมบัติผูท่ีถูกเสนอชื่อจาก
หมูบาน 

6.4 คณะกรรมการฯ  เสนอชื่อพอแมดีเดนท่ีผานการกลั่นกรอง   ดานคุณสมบัติโดยเสนอรายชื่อ       
ใหผูบริหารทราบและเห็นชอบ 

6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบโล   ตามระเบียบฯ   ในวันสําคัญท่ีตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช   และของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ      
จํานวน 2 ครั้ง   



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

8. งบประมาณดําเนินการ 
20,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กองสวัสดิการสังคม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
10.1 ผลผลิต 
- มีพอแมดีเดนท่ีไดรับเชิดชูเกียรติไมนอยกวารอยละ  80  ของจํานวนกลุมเปาหมาย 
10.2 ผลลัพธ 
- พอแมดีเดนท่ีไดรับมอบโลประกาศเกียรติคุณ  มีความพึงพอใจไมนอยกวาระดับดี 
- มีพอแมดีเดนท่ีเปนบุคคลตนแบบแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน  ผูทําคุณประโยชน  
หรือเขารวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 

2.4.2 



1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน  ผูทําคุณประโยชน
หรือเขารวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 

2. หลักการและเหตุผล 
การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดข้ึนในหนวยงานและสังคมถือเปนการสรางรากฐานอันสําคัญ

ในการพัฒนาสังคมสูความอยูเย็นเปนสุข   โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดํารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   การมีคุณธรรม  จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ  กลาหาญ ซ่ือสัตยสุจริตและเสียสละ    
เพ่ือสวนรวมถือวาเปนหลักสําคัญของการทําความดี 

ดังนั้น เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรหนวยงานท่ีมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย _ สุจริต   
ทําความดีอยางตอเนื่องเปนแบบอยางแกประชาชนตําบลผูท่ีทําคุณประโยชน   หรือเต็มใจเขารวมในกิจกรรม
ของสมํ่าเสมอ  องคการบริหารสวนตําบลทางาม จึงจัดกิจกรรมยกยองและเชิดชูความดี   ความซ่ือสัตยสุจริต  
และการตอตานการทุจริตแกบุคคล  หนวยงานองคกรดีเดน   ผูทําความดี   มีความซ่ือสัตย   สุจริต และผูทํา
คุณประโยชน _หรือเขารวมในกิจกรรมของ องคการบริหารสวนตําบลทางาม โดยการมอบใบประกาศ  เกียรติ
คุณเพ่ือยกยองบุคคลผูเสียสละและทําคุณประโยชนใหกับองคการบริหารสวนตําบลท่ีควรไดรับการ     ยกยอง
ชมเชยและเปนบุคคลตัวอยาง   และจัดกิจกรรมรณรงค   เผยแพรประชาสัมพันธ   ใหประชาชน   หนวยงาน   
องคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลทางาม มีคานิยม   ยกยองเชิดชูและเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติ
ตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูทําคุณประโยชนและมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหาร

สวนตําบลทางาม   
3.2 เพ่ือสงเสริมการสรางแรงจูงใจใหประชาชน  หนวยงาน  องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขต

องคการบริหารสวนตําบลทางามตระหนักถึงความซ่ือสัตย  สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน_สวนรวม 
3.3 เพ่ือรณรงค_ เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชน  หนวยงาน องคกรในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลทางาม มีคานิยม ยกยองเชิดชูและเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
- ประชาชน หนวยงาน  องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทางาม  
- ผูทําคุณประโยชนและมีสวนรวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลทางาม  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
พ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลทางาม   

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสรางมาตรการรวมกันในการกําหนดหลักเกณฑ _

การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หนวยงาน องคกรดีเดน 
6.2 คัดเลือกและประกาศยกยองบุคคล หนวยงาน องคกรทําความดี  เพ่ือใหเปนแบบอยาง 
6.3 จัดกิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ   และมอบใบประกาศแก   บุคคล หนวยงาน  องคกรดีเดน          

ท่ีผานการคัดเลือกและไดคะแนนสูงสุด 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
8. งบประมาณดําเนินการ 



ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทางาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1  ยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล  หนวยงาน  องคกรดีเดน  ผู  ทําคุณประโยชน  หรือเขารวม
ในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 

10.2 ประชาชน หนวยงาน  องคกรในเขตองคการบริหารสวนตําบลทางาม  มีคานิยม  ยกยอง เชิดชู  
และเห็นคุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2. หลักการและเหตุผล  

2.4.3 



 เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป  ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจและเม่ือ
ภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใต
กระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซ่ึงการเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก  ไมผล ไมยืนตน 
พืชสมุนไพร  พืชใชสอย  ในลักษณะของสวนผสม   ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพ่ือการบริโภคและ
จําหนาย  ทําใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน  ตนทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติ            
ทางเศรษฐกิจ ของประเทศ  ทําใหตองหันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนายในลักษณะ
เศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผัก สวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีนาสนใจ เนื่องจากเปน
การเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเปนการใชพ้ืนท่ีเล็กๆ ใหเกิด  ประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษ
ตกคาง  ทําใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนาอาศัย และท่ีสําคัญ  สามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปน
การลดรายจายของครอบครัวแทนท่ีจะซ้ือจากตลาด  และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน  สามารถขายเปน
การเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย   
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม ไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก จึงไดรวมกับศูนยบริการและถายทอ ด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ทางาม คัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    ท่ี
สามารถลดการใชทรัพยากรน้ําและตนทุนในการใชจายลงได และสามารถนําผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไป
เพ่ิมราบไดอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทานท่ีมีการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชฤดู
แลงใหสอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุนและสถานการณท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนตัวอยาง ตลอดจนสามารถถายทอด
ความรูเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอยางยั่งยืน   จึง
ไดจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแตงตั้งใหเปนวิทยากร
ประจําศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน อีกท้ังยังเปนตัวอยาง
ใหแกเกษตรกรไดนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใช   ในการ
ดําเนินชีวิตอีกดวย  

3. วัตถุประสงค  
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากร 
ประจําศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสานถายทอดใหแกเกษตรกร  

4. สถานท่ีดําเนินการ  
 ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  

5. วิธีดําเนินการ  
 5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนยบริการฯ ประจําตําบลทางาม 
 5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจําป 2561  
 5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน  
 5.4 ประชาสัมพันธศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน  
 5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  



 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 –  2564) 

7. งบประมาณดําเนินการ  
 20,000 บาท  

8. ผูรับผิดชอบโครงการฯ  
 กองสวัสดิการสังคม  องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

9. ตัวช้ีวัด  
 9.1 ตัวชี้วัดท่ี 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง         
เพ่ือสนองพระราชดําริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 9.2 ตัวชี้วัดท่ี 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถายทอดใหความรูของศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปาหมายเกษตรกรและ
บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจขอเขาศึกษาโครงการฯ จํานวน 100 คน  

10. ผลลัพธ  
 10.1 เกษตรกรท่ีผานการอบรมสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชดําริ 
ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอยางเปนรูปธรรม  
 10.2 ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรู
เกษตรผสมผสาน ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมและเปนศูนยเรียนรูมีชีวิตของตําบลศาลาแดงได  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”   

2. หลักการและเหตุผล  

2.5.1 



 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีใน
การประเมินท่ี  คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงของการทุจริตท่ีเกิดข้ึน  ภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปจจัยทางวัฒนธรรมของ องคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ี
เอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ี  นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยม
และวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ี  ภายในองคกร โดยการสราง
ความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและ
เจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการ  
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวม
ในการตอตาน การทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลทางาม จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ” ท่ี
กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย  สุจริต  ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี ข้ึน เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานใหสูงข้ึน  

3. วัตถุประสงค  
 3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี  
 3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการนําไปยึดถือและปฏิบัติ  
 3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม  

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ิน
ท่ีมีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
 6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ  
 6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลทางาม 



10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ”   

2. หลักการและเหตุผล  

2.5.2 



 กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมาย  องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ
ประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับ
ดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมาย  
 กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซ่ึงในแงของการ
ทุจริตจะเก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือให
นักการเมืองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซ่ึงหนวยงาน
ท้ังสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  (สตง.) และคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (ป.ป.ช.) เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสําคัญ  
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลทางาม จึงได จัดทํา มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบ” ข้ึน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการ  ตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ี
ตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ  

3. วัตถุประสงค  
 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  
 การตรวจสอบ ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการของ องคการบริหารสวนตําบลทางาม จากหนวยงาน
ภาครัฐและองคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

6. วิธีดําเนินการ  
 ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ   การรับการตรวจ
จากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน    การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ประจําป หรือคณะทํางาน LPA จังหวัด  การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม ใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลทางามจากหนวยงานภาครัฐ และองคกรอิสระ 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการ “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

2. หลักการและเหตุผล 

3.1.1 



คุณธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลท่ีหนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการ
บริหารจัดการท่ีดีและสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ  ซ่ึงรวมไปถึงความโปรงใสการทํางานท่ี
จําเปนตองมีในทุกหนวยงานโดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ  โดยหนึ่งในแนวทางท่ีจะชวยใหเกิดความโปรงใสใน
การทํางานคือการเปดเผยขอมูลขาวสาร   ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540 มาตรา 58 
บัญญัติเก่ียวกับสิทธิการรับรู   หรือรับทราบขอมูลขาวสารของราชการวา  “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูล
หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ   รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวน
ทองถ่ิน” และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ   พ.ศ. 2540 ไดระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการวาในระบอบประชาธิปไตย   การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางใน
การไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการตางๆ   ของรัฐเปนสิ่งจําเปน   เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งข้ึนการเปดเผยขอมูลขาวสารของ องคการบริหาร
สวนตําบลทางาม ใหประชาชนรับรูอยางถูกตอง   รวดเร็วจากการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งท่ีจําเปน
อยางยิ่งซ่ึงสอดคลองกับแผนการดําเนินงานของ องคการบริหารสวนตําบลทางาม ดังนั้น เพ่ือเสริมสร างให 
องคการบริหารสวนตําบลทางาม มีความโปรงใสในการทํางานมากยิ่งข้ึน   จึงไดจัดกิจกรรมเสริมสราง     
คุณธรรม   จริยธรรม   นําความโปรงใสสู   องคกรเพ่ือใหบุคลากรของ องคการบริหารสวนตําบล และตัวแทน
ชุมชนไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและเรียนรู   เรื่องคุณธรรม   จริยธรรม  และความ
โปรงใส  และเม่ือเกิดความเขาใจแลวจะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผูใกลชิด  สรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางภาครัฐกับภาคประชาชนใหมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม   จริยธรรมและความโปรงใสใน

การทํางานและมีความรูเก่ียวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  
พ.ศ. 2540 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
ผูเขารวมอบรม จํานวน 40 คน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

6. วิธีดําเนินการ 
ข้ันตอนท่ี 1 สํารวจความตองการอบรม 
ข้ันตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร 
ข้ันตอนท่ี 3 ดําเนินกิจกรรม 
ข้ันตอนท่ี 4 วัดผลความรู_ 
ข้ันตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณดําเนินการ 
20,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 



   สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทางาม  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
จํานวนผูเขารวมอบรม 
รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย 
รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินขององคการบริหารสวน
ตําบลและการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

3.1.2 

 



1. ช่ือโครงการ : โครงการ “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินของ
องคการบริหารสวนตําบลและการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
การบริหารงานราชการในปจจุบัน  ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมากในการบริหารงาน
ของราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบไดตองมีความ
โปรงงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสา รในการดําเนินกิจกรรมตางๆ   เพ่ือเปนการปองกันมิใหเกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค 
เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรูเพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ

ภาครัฐเพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ใหมีความเขมแข็งเพ่ือให   มีระบบและกลไกในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต   หรือการปฏิบัติ
หนาท่ีโดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

6. วิธีดําเนินการ 
เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับงบประมาณ   รายการบัญชีรับจายเงินประจําป   และการจัดซ้ือจัดจาง   

จัดหาพัสดุตางๆ  รวมถึงการประชาสัมพันธเก่ียวกับการชําระภาษีทองถ่ิน   และการรับเรื่องรองเรียนทางดาน
การเงินการคลัง  ผานทางเว็บไซตของ องคการบริหารสวนตําบลทางาม และปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ีบอรด
ประชาสัมพันธ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

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

20,000  บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสําคัญของทางราชการ   ประชาชนมีโอกาสได   ตรวจสอบกา ร
บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลทางามทําให  ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มีความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 

โครงการ “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทางาม” 

3.1.3 

 



1. ช่ือโครงการ : โครงการ “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวน
ตําบลทางาม” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 
ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ   พ.ศ. 2540  มาตรา 7  และมาตรา 9 กําหนดให

หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ  ของหนวยงาน   เชน  โครงสรางและการจัดองค _
กรอํานาจหนาท่ี  แผนงาน  โครงการและอ่ืนๆ 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลทางามจึงได   ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลท่ี
สําคัญๆ   ของหนวยงานผานทางชองทางท่ีหลากหลาย  เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุก
กลุมเปาหมาย   ไดแก  หนวยประชาสัมพันธ   ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทางาม เว็บไซตหรือสื่อ
สังคม (Social Media)  หมายเลขโทรศัพท   สิ่งพิมพตางๆ   โทรทัศน  วิทยุ  สื่ออิเล็กทรอนิกส   อ่ืนๆ   ท้ังนี้ 
เพ่ือให  ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลไดงายและสะดวก
มากข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพร  ขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย 
3.2 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 
3.3 เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน  จํานวนไมนอยกวา   7  ชองทาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

6. วิธีดําเนินการ 
จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชน  ไดแก 
- บอรดหนาท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทางาม 
- บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลทางามตามชุมชน/หมูบาน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี 
- ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   มีเจาหนาท่ีใหบริการประจําและใหประชาชน

สืบคนไดเอง 
- จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณดําเนินการ 
20,000  บาท 
 
 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
องคการบริหารสวนตําบลทางาม 



10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 

 

3.2.1 

 



1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการ

กระบวนการทํางานรวมกันของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน             

มีกระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน   และสนับสนุนใหหนวยงาน

ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นําแผนชุมชนสูการปฏิบัติ ซ่ึงเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวม

ในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินของประชาชน  

3. วัตถุประสงค  

 3.1 เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและ

วางแผนพัฒนาทองถ่ิน  

 3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน  

 3.3 เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของ องคการบริหาร      

สวนตําบล  

 3.4 เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน  

 3.5 เพ่ือฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมี สวนรวม  

 3.6 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

 จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม ในเขต องคการบริหารสวนตําบล  

สําหรับใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น   ใหไดมาซ่ึงแผนงานของชุมชน   เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ป

ขององคการบริหารสวนตําบล 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

 องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

 

6. วิธีดําเนินการ  

 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  

 6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน  

 6.3 ประสานวิทยากร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

 6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ 

 6.5 ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล  

 6.6 จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกําหนด  



 6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน  

 6.8 จัดทําแผนชุมชนเพ่ือสงใหองคการบริหารสวนตําบลทางามและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 6.9 ประเมินผลและรายงานผลใหผูบริหารทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

 จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน ระหวางเดือนมีนาคม –  

เมษายน 2561  

8. งบประมาณดําเนินการ  

 20,000 บาท  

9. ผูรับผิดชอบ  

 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทางาม  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

 1. มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน  

 2. ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน  

 3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของ  อบต.ทางาม 

 4. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน  

 5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  

 6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการอบต.ศาลาแดงเคล่ือนท่ี 

1. ช่ือโครงการ : โครงการอบต.ศาลาแดงเคล่ือนท่ี 

3.2.2 

 



2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
องคการบริหารสวนตําบลเปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชนและมีเปาหมายใหมีการ

บริการประชาชนในดานตางๆ   ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว   มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอ
ประชาชนผูรับบริการโดยตรงโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็วและ
ลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ   ดังนั้นเพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการประชาชนเปนไปอยางตอเนื่อง และ
เปนการใหบริการในเชิงรุก  จึงไดจัดทํา โครงการ   อบต.ศาลาแดง เคลื่อนท่ีเพ่ือสํารวจความตองการของ
ประชาชนตามครัวเรือนวาตองการให   อบต.ดําเนินการใหบริการในดานใดบาง  และใหบริการงานดานตางๆ  
ซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ี   อาจดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือกับองคกรเอกชนโดยเนนใหบริการฟรีแก
ประชาชนหรือหากจําเปนตองคิดคาบริการก็ใหคิดในอัตราถูกท่ีสุด  เพ่ือใหประชาชนเดือดรอนนอยท่ีสุด 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ  ณ ท่ีทําการองคการ

บริหารสวนตําบลซ่ึงอาจเสียคาใชจายหรือเสียเวลาเพ่ิมข้ึน 
3.2 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี  และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง

หรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป 
3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรของ  อบต.กับประชาชนในพ้ืนท่ี 

4. เปาหมาย/ผลลัพธ 
นําบริการในหนาท่ีของทุกสวนงานออกไปใหบริการแกประชาชนหมุนเวียนชุมชนตางๆ  ในเขตพ้ืนท่ี 

ท้ังหมดรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 เขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทางาม  

6. วิธีดําเนินการ 
1. จัดทําโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 
2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย 
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย  เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาท่ีท่ีจะนําไปใหบริการแก_

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 
4. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนท่ี 
5. ประสานงานกับทุกสวนงาน 
6. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี 
7. นํากิจกรรมงานในหนาท่ีออกบริการประชาชน 
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 

 

8. งบประมาณดําเนินการ 
50,000 บาท 
 



9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนเขารวมโครงการฯ   ไดรับบริการท่ีสะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด พรอมท้ัง

ไดรับทราบนโยบายตางๆ   ขององคการบริหารสวนตําบลทางามอยางท่ัวถึง 
10.2 ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในเขต องคการบริหารสวนตําบลทางาม มีโอกาสไดแสดงความ คิดเห็น

โดยมีเจาหนาท่ีรวมรับฟง  ท้ังในเรื่องการดําเนินงานและความตองการดานสาธารณูปโภคของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

3.2.3 

 



การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน   รองทุกขเปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ทุกครั้งจะตองมีการตรวจสอบกลั่นกรองการใช   อํานาจโดยการเป ดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบ
ขอเท็จจริงขอกฎหมายท่ีถูกตองและตองเปนธรรมกับทุกฝาย   เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองเรียน
รองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไม  เกิน  15  วัน 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 
3.2 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา

ปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค

ประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 

4. เปาหมายการดําเนินการ 
ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

6. วิธีการดําเนินการ 
ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จ  แจงผูรองโดยเร็วไมเกิน  15  วันทําการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปงบประมาณ 2561 –  2564 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

9. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย  เปนธรรมกับทุกฝาย 
10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

 

3.3.1 

 



1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา องคการบริหารสวนตําบล

ทางาม 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2548 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกร

จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น  องคการบริหารสวนตําบลทา

งามในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 องคการบริหารสวนตําบลทางาม  จึง

แตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล     ศาลาแดงข้ึน  

3. วัตถุประสงค  

 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทางามและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนได

มีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํารางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับประเด็นหลัก   การพัฒนา      ท่ี

ประชาคมตําบลศาลาแดงและคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทางาม กําหนดดวยความถูกตอง 

โปรงใส และสุจริต  

4. เปาหมาย/ผลผลิต   

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทางามจํานวน  10  คน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

 องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

6. วิธีดําเนินการ  

 ประชุมเพ่ือคัดเลือกผูแทนคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทา

งาม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทางาม ในปจจุบันจะครบวาระ

การดํารงตําแหนง 2 ป ตามท่ีระเบียบฯ กําหนด ในวันท่ี 11 เมษายน 2562  จึงตองดําเนินการคัดเลือก

บุคคลดังกลาวมาดํารงตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา แทนกรรมการฯ ท่ีครบวาระการ

ดํารงตําแหนง   เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7(2) และขอ 9 ท่ีกําหนด  

 

8. งบประมาณดําเนินการ  

 ไมใชงบประมาณ  

 



9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

 งานวิเคราะหนโยบายและแผน องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

 องคการบริหารสวนตําบลทางามมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเพ่ือเปนองคกรในการ

ยกรางหรือจัดทํารางแผนพัฒนา   เพ่ือใชเปนแผนในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทางามดวยความ

ถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล 

1. ช่ือโครงการ : ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

3.3.1 

 



กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   เปนกฎหมายท่ีคอนขาง
ใหมและมีจํานวนหลายฉบับดวยกัน  ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจาย
อํานาจและการมีสวนรวมของประชาชนตอการกระจายอํานาจ  องคการบริหารสวนตําบลทางาม จึงไดจัดทํา
โครงการ  อบต.สัญจร  ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลข้ึน  เพ่ือใหประชาชนมีความรูความ
เขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ิน
ตนเอง 
3. วัตถุประสงค 

เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน  โปรงใสและตรวจสอบไดเพ่ือ
เผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือรับฟง
ความคิดเห็นขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถ่ิน  และรายงานการดําเนินงานประจําป  อีกทางหนึ่งดวย 
4. เปาหมาย 

ผูนําองคกรประชาชน  เชน กํานัน ผูใหญบาน   ผูชวยผูใหญบาน   สารวัตรกํานัน   ผูนําชุมชน        
แพทยประจําตําบล  อาสาสมัครสาธารณสุข  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กลุมอาชีพตางๆ  ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไป  
5. วิธีดําเนินการ 

5.1 ติดตอประสานงานกับเจาของสถานท่ี 
5.2 แตงตั้งคณะทํางาน 
5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานท่ี  พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม 
5.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ 
5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ 2561 –  2564) 

7. งบประมาณ 
20,000  บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวมตระหนักถึงความสําคัญ

ของการกระจายอํานาจและเปนการสรางทัศนคติท่ีดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน 

 
 
 
 

มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง  

3.3.2 

 



2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลทางาม ไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  ใน

ดานการจัดซ้ือจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ  และสงเสริมใหภาคประชาชน 

(ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

3. วัตถุประสงค  

 เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวน

ตําบลทางาม  อยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลทางามไดมีกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาชน  และสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวม

อยางแข็งขัน กับมาตรการการปองกันการทุจริตใน   องคการบริหารสวนตําบลทางามนั่นคือไดทําหนาท่ีอยาง

ถูกตอง  

4. เปาหมาย  

 ตัวแทนประชาคมหมูบาน  หมู 2,5-22  

5. วิธีการดําเนินการ  

 5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบล

ทางามอยางแข็งขัน  สําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลทางาม  ไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ   

กําหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทน  ประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับองคการบริหารสวนตําบลทางาม  

ในหลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปน  กรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปน

กรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปน  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปน

กรรมการตรวจการจาง ฯลฯ  

 5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู

ทําความเขาใจ ระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง  

6. ระยะเวลาการดําเนินการ  

 ดําเนินการทุกปงบประมาณ  

7. งบประมาณดําเนินการ  

 ไมใชงบประมาณ  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ  

 สํานักงานปลัดและกองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

 9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวน

ตําบลทางาม 



 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ  หนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ

ดําเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 

3.3.3 

 



2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล ในฐานะองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินตองดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซ่ึงเปนกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ

ขององคการบริหารสวนตําบลวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมายหรือไม  ตลอดจนเปนการตรวจสอบการปฏิบัติ

ราชการขององคการบริหารสวนตําบล   เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง แกไข  สงเสริม 

พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลตอไป  

 ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดว ย

หลักเกณฑและวิธีการ บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546   

 เพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทางามมีการขับเคลื่อนอยาง

เปนรูปธรรม ซ่ึงจะสงเสริมใหองคการบริหารสวนตําบลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ  ประชาชน เพ่ือประโยชนสุขของ

ประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน  ในการ

ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการท่ี กฎหมายกําหนด  

3. วัตถุประสงค  

 3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  

 3.2 เพ่ือใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องคการบริหารสวนตําบลทางามและเปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององคการ

บริหารสวนตําบลทางาม 

 3.3 เพ่ือดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

 คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน

ตําบลทางาม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

 องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

6. วิธีดําเนินการ  

 6.1 ประสานกับสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูล  

 6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ  

 6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ   

 6.4 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของ  เทศบาลตําบลแปลงยาว (ตามหนังสือสั่งการ ท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 ก.พ. 

2558) จํานวน 7 คน ประกอบดวย  



 (1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน   2 คน  

 (2) ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาล     2 คน  

 (3) ผูทรงคุณวุฒิ       2 คน  

 (4) ปลัดเทศบาล      เปนกรรมการและเลขานุการ  

 (5) หัวหนาสํานักปลัด      เปนผูชวยเลขานุการ  

 (6) หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป      เปนผูชวยเลขานุการ  

 ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้  

  1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ องคการบริหารสวนตําบลทางาม ตามหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการ บานเมืองท่ีดี  

  2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทางามปละ 2 ครั้ง     เปน

อยางนอยแลวเสนอผลการประเมินใหองคการบริหารสวนตําบลทางามทราบ เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมา

ใชในการปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ  ดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล

ทางาม    

  3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององคการ

บริหารสวนตําบลทางามสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป   

  4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลทางามมอบหมาย  

 6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

 6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน   

 6.7 การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน  

 6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆขององคการ

บริหารสวนตําบลทางามพรอมตัวชี้วัด  

 6.9 การติดตามและประเมินผล  

 6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบปรับปรุง

ดําเนินการ แกไขตอไป  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป  

 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 –  2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ  

 ไมใชงบประมาณ  

 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

 องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  



 ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทางามดีข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

4.1.1 

 



 การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจของ องคการบริหารสวน

ตําบลทางาม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ

ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน   ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบ

สําคัญท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ  

และกฎหมายท่ีกําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหาร เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกท้ังยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน

ซ่ึงเปนแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐาน

ประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ   ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานของ องคการ

บริหารสวนตําบลทางามเปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุม

ภายใน พ.ศ. 2544 

3.2 เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวของ 

3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ   

คําสั่ง  มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 

3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 

3.5 เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ขาราชการ พนักงานจาง  ขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลทางาม  

6. วิธีการดําเนินการ 

6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการ

ตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมาก นอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ

ระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและ

การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 

 

6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย สิน รวมท้ัง

การบริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวน ทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี 



ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภท ว า

เปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการ

กําหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานมากข้ึน 

10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 

10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคาประหยัด 

10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินคางชําระลดนอยลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

4.1.2 

 



2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลทางามในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช

มาตรฐานการควบคุมภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือใน  การบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดําเนิน

กิจกรรม หรือโครงการตางๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตอ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้น  

ปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผลวา  การดําเนินงานของหนวยรับตรวจ

จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช

ทรัพยากร ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสินการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล     

การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  

 การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือนําความเสี่ยงท่ีมีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรม

การควบคุมท่ีมี  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน 

และใหสามารถบรรลุตาม  วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกําหนดมาตรการการติดตามประเมินผล

การควบคุมภายใน  

3. วัตถุประสงค  

 3.1 เพ่ือใหสวนราชการท่ีรับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป

ดําเนินการเพ่ือ  ควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล        

การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ  

 3.2 เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง

ระบบควบคุมภายในของสวนราชการท่ีรับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับ

ดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด  

 3.3 เพ่ือเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและ               

มีประสิทธิผล  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

 ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

 องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

 

6. วิธีดําเนินการ  



 6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลทางาม

(ระดับองคกร) จัดสงรายงานแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 3) ใหทุกสวนราชการไป

ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในสวนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป  

 6.2 หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลทางาม นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

(แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงภายในเวลาท่ีกําหนด และรายงานผลการดําเนินการตอท่ี

ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย)  

 6.3 หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลทางาม  รายงานผลการดําเนินการแผนการ

ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ. 3) พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล

การควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

 6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลทางาม  ประชุม

พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอ

หรือไม หรือจะตองดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตอไป  

 6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป  

 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 –  2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ  

 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ   

  องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

 10.1 สวนราชการท่ีรับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหาร

จัดการความเสี่ยง  

 10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

 10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน      

ผูกํากับดูแลภายในเวลาท่ีกําหนด 

 

 

 

 

 

มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
4.2.1 

 



เกี่ยวกับการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล

เกี่ยวกับการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

 การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกร     

จึงมักจะกําหนดหนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ี

ปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค  

 องคการบริหารสวนตําบลทางาม จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ 

กํากับดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม    

ในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพ่ือใหการ บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลทางามเปนไป

อยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได  

3. วัตถุประสงค  

 3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ

โปรงใสและเปน ธรรม  

 3.2 เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง

การโอน ยาย  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

 พนักงานสวนตําบล พนักงานครู พนักงานจาง ท่ีมีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

 องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

6. วิธีการดําเนินการ  

 ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย  

 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ

บรรจุแตงตั้ง  องคการบริหารสวนตําบลทางามไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยาง

เครงครัด  

 - การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืนรวมถึง  ประชาสัมพันธให

ประชาชนภายในตําบลศาลาแดงทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน  

 - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 

 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 



 - ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง

ประชาชน  เพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง  

 - การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน

สวนตําบล  (ก.อบต.จังหวัดฉะเชิงเทรา) กอน  

 - ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้ง   องคการบริหารสวนตําบลทางามจะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไม

กอนวันท่ี องคการบริหารสวนตําบลทางาม รับมติ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  (ก.อบต.จังหวัด

ฉะเชิงเทรา) การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง   

 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ

เลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง  องคการบริหารสวนตําบลทางามไดดําเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ หนังสือ

สั่งการขอบังคับท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด  

 - มีการแจงผูท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อน

ตําแหนง  

 - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทางามทราบ

โดยการประกาศเสียงตามสายและมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบล   ศาลาแดง 

 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง  

 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/

การเลื่อน ตําแหนงเพ่ือความโปรงใส  

 - มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน  

 - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ

ดําเนินการท่ีตนเองเห็น วาไมเปนธรรมได  

 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัดฉะเชิงเทรา) กอน  

 - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลทางามจะออกคําสั่ง

แตงตั้งไดตองไมกอนวันท่ี  องคการบริหารสวนตําบลทางามรับมติคณะ คณะกรรมการพนักงาน      สวนตําบล 

(ก.อบต.จังหวัดฉะเชิงเทรา) การเลื่อนข้ันเงินเดือน  

 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการท่ี

องคการบริหารสวนตําบลทางามไดดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 

ขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด  

 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทาง การปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให

บุคลากรทราบ  

 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ

เลื่อนข้ัน เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม  



 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา

การเลื่อนข้ัน เงินเดือน มีการนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 

เชน ขอมูลประสิทธิภาพและ  ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย 

การปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน  

 - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผล

การประเมินท่ี ไมเปนธรรม  

 - นายกองคการบริหารสวนตําบลทางาม ออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ

พิจารณาการเลื่อนข้ัน เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน  

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 4ป  

 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 –  พ.ศ. 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ  

 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

 ตัวชี้วัด  

 กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก

ความกาวหนาของ ข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ  

 ผลลัพธ  

 ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน 

ยายขององคการบริหารสวนตําบลทางาม  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ังเปดเผยและ

สามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกลาวได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ   
การจายและการใชประโยชนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 

 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ  การจายและการใช
ประโยชนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   เจาหนาท่ีจะตองปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือ
หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ   จัดทําใบฎีกาเพ่ือเปน
รายจายเบิกเงินออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได   สําหรับการใชประโยชนในทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายท้ังการเก็บ
คาธรรมเนียม คาบริการจะตองเปนไปดวยความโปรงใส  ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ จึงจําเปนตองมี
กระบวนการข้ันตอนท่ีถูกตอง   มีความสุจริต  สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ   กองคลังองคการ
บริหารสวนตําบล ทางาม จึงไดริเริ่มกิจกรรมเพ่ือใหการรับ   จายเงินและการใชประโยชนทรัพยสิน         เกิด
ความโปรงใส  ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและรับทราบถึงรายรับ -รายจาย ขององคการบริหารสวน
ตําบลทางาม 

3. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการรับ  จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลทางาม เกิดความโปรงใสตรวจสอบได 

4. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

5. วิธีการดําเนินการ 
- มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
- มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีประชาชนเขารวมเปน

กรรมการ 
- เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน 
- สรุปผลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลทางามใหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ 

เชน  ทางเว็บไซตศูนยขอมูลขาวสาร  และเสียงตามสาย  หอกระจายขาว เม่ือสิ้นปงบประมาณ 

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

7. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

 

 

4.2.2 

 



9. ตัวช้ีวัด 
มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน 

10. ผลลัพธ 
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลทา

งามทําใหเกิดความโปรงใส ในการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
องคการบริหารสวนตําบลทางามเห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมตาม

เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545  พระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 –  2561) องคการบริหารสวนตําบลทางามจึงไดดําเนินการสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน  โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางจากตัวแทนชุมชน   เพ่ือให
ประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซ้ือ
จัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุกข้ันตอน   ซ่ึงหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการไดรับ
ขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น  ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการใน
ระบบเปดจากการปฏิบัติจริง  สวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมกับภาครัฐมากข้ึน  เพ่ือกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการท่ีเปดเผยโปรงใส  เนนการ
มีสวนรวมของประชาชน  และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความตองการและ        เพ่ือประโยชนของ
ประชาชนเปนสําคัญ 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจางขององคการ

บริหารสวนตําบลทางาม 
3.2 เพ่ือปองกันการทุจริตในดานท่ีเก่ียวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลทางามให

เกิดการพัฒนาไดอยางคุมคา 

4. เปาหมาย 
ตัวแทนชุมชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม  เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปน

คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางไดแก  กรรมการตรวจการจาง 
6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจาง  ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

พัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม  พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งใหมี
ผูแทนชุมชนเขารวมเปนกรรมการ แตองคการบริหารสวนตําบลทางามใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเขา
รวมตรวจสอบเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางซ่ือตรง  โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหากเกิด
ความเสียหาย 

6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เม่ือมีการจัดซ้ือจัดจางทุกครั้ง เพ่ือใหเจาหนาท่ี
และตัวแทนชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหน าท่ีและทราบกระบวนการจัดซ้ือจัดจางและตรวจการจางอยา
ละเอียดและถูกตอง 

4.2.3 

 



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

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กองคลังองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

10. ผลลัพธ 
การจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทางาม มีความโปรงใสโดยมีตัวแทนประชาชนรวม

ตรวจสอบและไมเกิดปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น 

 
1. ช่ือโครงการ  :  โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภา
ทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม    

ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทางาม ใหมี

ความพรอมท่ีจะรับภารกิจและการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่ง   ประกอบกับการให

การศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งท่ี องคการบริหารสวนตําบลทางาม ไดดําเนินการเพ่ือใหสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบลทางาม มีความรูและทักษะดานการปกครองสวนทองถ่ิน  มีความรู      ความเขาใจ

ในการปฏิบัติหนาท่ี  รวมถึงมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินดวย   

เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล 

 ดังนั้น   องคการบริหารสวนตําบลทางามจึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทางาม

ใหเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานอยูเสมอ  เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถ

นํามาพัฒนาองคกร  พัฒนาทองถ่ิน  ใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 สรางจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิดประโยชนสุข            

แกประชาชนในทองถ่ิน โดยใหความสําคัญในเรื่อง ดังตอไปนี้ 

3.2 สรางจิตสํานึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 3.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี

ผลประโยชนทับซอน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลทางามและหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม  

6. วิธีการดําเนินการ 

 6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมท้ังภายใน องคปกครองสวนทองถ่ิน          

และหนวยงานภายนอก เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสง  ผูบริหารและ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล     

ศาลาแดงเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนาแลวแตกรณี 

4.3.1 

 



 6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือสง

ผูบริหารและ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทางามเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือ

ดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานท่ีรับผิดชอบ  

 6.3 แจงให  ผูบริหารและ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทางามผูผานการฝกอบรมจัดทํา

รายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธานสภา โดยผานนายกเทศมนตรีตําบลแปลงยาว  

 6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของ  ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลทางามและรายงานเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลทางามทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป  

 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 25 64) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 20,000 บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานัก งานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

10. ผลลัพธ 

 10.1 ผูบริหารและ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทางามมีความรูความเขาใจในการทํางาน

ตามบทบาทและอํานาจหนาท่ีของตนเองมากข้ึน 

 10.2 ไดเรียนรูและ มีประสบการณการในการทํางานใหม ๆ 

 10.3 การปฏิบัติงานของ  ผูบริหารและ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทางามเปนไปอยาง

ถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวช้ีวัด 

 จํานวนผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทางามไดรับความรูในการฝกอบรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการ สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน        

ของฝายบริหาร  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก

สําคัญท่ีใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการบริหาร

ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง  แตถึงแมจะ

เปนอิสระ  สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดย

ความเรียบรอยและถูกตอง  เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน  นอกจากจะทําให องคการบริหารสวน

ตําบลทางามมีบรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ  ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร

สามารถนําไปสูความโปรงใสในองคการบริหารสวนตําบลทางามและลดการทุจริต  

 องคการบริหารสวนตําบลทางาม จึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน  เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการเปน    หนวย

ตรวจสอบโดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานของ องคการบริหารสวนตําบล ศาลาแดง

เพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบได อีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได  

3. วัตถุประสงค  

 3.1 เพ่ือเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  

 3.2 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได  

 3.3 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาท่ีของตนเองมากข้ึน  

4. เปาหมาย  

 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทางามทุกคน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

 องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

6. วิธีการดําเนินงาน  

 6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม  

 6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซ้ือจัด

จางโครงการ  ตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ  

 6.3 สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทา

งาม 

7. ระยะเวลาดําเนินงาน 4 ป  

 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 –  2564) 

4.3.2 

 



  

8. งบประมาณดําเนินการ  

 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

 สํานักงาน ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทางาม  

10. ผลลัพธ  

 10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  

 10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ปญหาการทุจริตท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอย างมาก จําเปนท่ี    

ทุกภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา  โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายใน
การขับเคลื่อนตางๆ  ใหเกิดการเฝาระวัง  ปองปรามการทุจริต   ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัด
ไดตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ 
6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ 
6.3 จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 
6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 
6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
20,000  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
10.2 นําเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 

 

 

 

4.4.1 



มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

 องคการบริหารสวนตําบลมี ภารกิจหนาท่ีท่ี  ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธี

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนใน  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การ

จัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ  เปดเผยขอมูล

ขาวสาร ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวย  

หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปราม

การทุจริต  ซ่ึงมุงเนนในการสรางจิตสํานึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความเขมแข็ง และการพัฒนา

ศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

 ปญหาเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดข้ึนไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถ่ิน

จนถึงระดับชาติ  ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลทางาม มีภารกิจหนาท่ีในการบริหารราชการทองถ่ินใหมี

ความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไป

ในการรวมกันพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีเศรษฐกิจ  ท่ีดีในทองถ่ิน ดังนั้น การท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จําเปนจะตองมีองคประกอบหลายๆ ดาน  ในการรวมกัน

พัฒนาทองถ่ิน ในการนี้  การมีเครือขายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถ่ิน จึงเปนสิ่งจําเปน  

โดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน   ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ ภาคเอกชน 

รัฐวิสาหกิจ  รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับคณะกรรมการหมูบานหรือตัวแทน

ประชาชนในการรวมคิด   รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํารวม  รับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพ่ือปองกัน

การทุจริตคอรรัปชันในทองถ่ิน  

 องคการบริหารสวนตําบลทางาม พิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน จึงได

จัดทํามาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตข้ึน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ

ดําเนินงานของเครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง  

3. วัตถุประสงค  

 1. เพ่ือสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 

 2. เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 

 3. เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

4. เปาหมาย  

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน   เขามามีสวนรวมในการเปน

เครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

 

 

4.4.2 



5. สถานท่ีดําเนินการ  

ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

6. วิธีดําเนินงาน  

 1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการ

ปองกันการ ทุจริตองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

 2. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงบริเวณ

ใกลเคียง โดยการ ลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย   

 3. เปดโอกาสใหเครือขายท่ีไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหารสวน

ตําบลทางามในการรวมคิด รวม พิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทํา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพ่ือปองกัน

การทุจริต  

 4. สงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการ

ทุจริต  

 5. ทําบันทึกขอตกลง ( MOU) รวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลทางามกับบุคคล   องคกร 

สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมเปนเครือขาย  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป  

 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 –  2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ  

 ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทางาม  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

 1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน  

 2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต  

 3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

 

 

 

 

 

 

 

 


