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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
 (พ.ศ. 2562 – 2564) 

ขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 
-------------------------------------- 

 

 1. การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกร 
     การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลทางาม มีวัตถุประสงคเพ่ือตองการ
บงชี้ความ เสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคลหรือ
หนวยงานท่ี อาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม การทุจริตในระดับทองถ่ิน พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตใน 
ระดับทองถ่ิน ไดแกการกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมี 
วัตถุประสงคสําคัญเพ่ือใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพ 
มากข้ึน แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน  
 ลักษณะการทุจริตในสวนขององคการบริหารสวนตําบลทางาม จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี ้  
 1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญเกิดจากการละเลย 
ขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 2) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล  
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย  
 4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม  
 5) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
 6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก 
ภาคสวนตางๆ 7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน  
 สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลทางาม สามารถสรุปเปนประเด็นไดดังนี้  
 1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแต 
พบวา ยังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใชกฎหมายท่ีไมเขมแข็ง 
กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต  
 2) สิ่งจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําใหคนในปจจุบัน 
มุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน  
 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน โดยเฉพาะการ 
ทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความ 
โปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้  
 4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแกการจัดซ้ือ-จัดจาง เปนเรื่องของการผูกขาด ดังนั้น 
จึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนเจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ 
รูปแบบของการผูกขาด ไดแกการผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ  
 5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําให 
ขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน ทําใหเจาหนาท่ีตองแสวงหา 
ชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว  
 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปนพิเศษถือ วา
เปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาปนอยลง และมี ความเห็น
แกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชนสวนรวม  
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 7) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดีคนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตเปนยกยองคน ท่ี
มีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐีมหาเศรษฐีคนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิดเห็นวาการทุจริตเปน วิถี
ชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดย
ไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ

สลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหาลําดับตน ๆ ท่ี
ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวนในสังคมไทย ไมวาจะ
เปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจากภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือ
ตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฎขาวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือน
ตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการปกครองสวนทองถ่ินอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของ
ประเทศเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบสอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption 
Perception Index – CPI) ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชั่นท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใส
นานาชาติ (Transparency Intemational – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555-2558 อยูท่ี 35-38 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเปนอันดับท่ี 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง 3 
คะแนน จากป 2558 ไดลําดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีปญหา
การคอรรัปชั่นอยูในระดับสูง 

แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปองกันการทุจริต 
ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต (United Nations 
Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมท่ีลดนอยถอยลง สาเหตุท่ีทําใหการทุจริตเปน
ปญหาท่ีสําคัญของสําคัญไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐานโครงสรางสังคม ซ่ึงเปนสังคมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐาน
ความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําใหสังคมไทยยึดติดกับการ
ชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและพวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยก
ยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรัปชั่นเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ี
ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว 

ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการ
ทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 
จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉย
ตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  

หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาตแิละประชาชนเพ่ือใหประเทศไทย
มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การ
บริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยู 



- 3 - 
 

ในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลัก
ออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต  
 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  
 ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  
 ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต  
 ยุทธศาสตรท่ี6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรบัรูการทุจริต (CorruptionPerceptionsIndex: CPI) ของประเทศไทย   

             

          3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 
1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมืองขาราชการ 

ฝายบริหารบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 
                3)เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
(Good Governance) 

4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people’s  participation )  และตรวจสอบ (people’s   
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน 

 
4. เปาหมาย 
 1)  ขาราชการฝายการเมือง  ขาราชการฝายบริหาร   บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รวมถึง
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทองถ่ิน  
ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกันแหงผลประโยชนและแสวง
ประโยชนโดยมิชอบ 
 2)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ  มิชอบของ
ขาราชการ 
 3)  โครงการ / กิจกรรม / มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรอืบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 4)  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี
เขมแข็งในการตรวจสอบ  ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 
 5)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ  จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 
 

5. ประโยชนของการจัดทําแผน 
 1)  ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนใน
ทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม และอุดมการณในการตอตานการทุจริต ( Anti – 
Corruption ) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล  รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามา
ประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
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 2)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
(Good  Governance)  มีความโปรงใส  เปนธรรมและตรวจสอบได 
 3)  ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด  รวมทํา  รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมืองท่ีมี
จิตสํานึกรักทองถ่ิน  อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 4)  สามารถพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการ  รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 
 5)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการกระทําการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตนแบบ  ดานการปองกัน
การทุจริต  อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกันเปนเครือขายในการเฝาระวัง
การทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 

 

-------------------------------------------- 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
 (พ.ศ. 2562 – 2564) 

ขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 
---------------------------------- 

 

 

มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564  

หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

1. การสราง

สังคมที่ไมทน

ตอการทุจริต 

1.1 การสรางจิตสํานึก  

และความตระหนักแก

บุคลากร ทั้งขาราชการ 

การเมืองฝายบริหาร 

ขาราชการเมืองฝายสภา

ทองถ่ิน 

1.1.1 (1) โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร 

100,000 100,000 100,000  

1.1.2 (1) โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหบุคลากร

ขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 

10,000 10,000 10,000  

1.1.3 (1) กิจกรรมใหความรูผลประโยชนทับซอนใหกับ

ผูบริหาร พนักงาน สมาชิกสภาขององคการบริหารสวน

ตําบลทางาม  

- - - กิจกรรม 

1.1.3 (2) กิจกรรมการปรับปรุงข้ันตอน แนวทางการ

ปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

- - - กิจกรรม 

1.1.3 (3) กิจกรรมการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชน

ทับซอน 

- - - กิจกรรม 
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มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564  

หมายเหตุ 
งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

 1.2 การสรางจิตสํานึก

และความตระหนักแก

ประชาชนทุกภาคสวน

ในทองถ่ิน 

1.2.1 (1) โครงการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพของประชาชน 

150,000 150,000 150,000  

1.2.2 (1) กิจกรรมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการ

รักษาประโยชนสาธารณะ 

- - - กิจกรรม 

1.2.3 (1) โครงการอบรมใหความรูตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

15,000 15,000 15,000  

1.3 การสรางจิตสํานึก

และความตระหนักแก

เด็กและเยาวชน 

1.3.1 (1) กิจกรรมสรางจิตสํานึกและความตระหนักใน

ความซ่ือสัตยสุจริตศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ทางาม 

- - - กิจกรรม 

1.3.2 (1) กิจกรรมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการ

ตอตานทุจริต 

40,000 40,000 40,000 กิจกรรม 

1.3.3 (1) โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติฯ 5,000 5,000 5,000  

มิติท่ี 1 รวม จํานวน   5   โครงการ    6   กิจกรรม 667,000 667,000 667,000  
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มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564  

หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

2. การ

บริหาร

ราชการเพ่ือ

ปองกันการ

ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานง

ทางการเมืองในการ

ตอตานการทุจริตของ

ผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

  กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหาร

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

- - - กิจกรรม 

2.2 มาตรการสราง

ความโปรงใสในการ

ปฏิบัติราชการ 

  2.2.1 (1) มาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงาน

บุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรมท้ังในเรื่องการบรรจุ

แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง/เงินเดือน  

- - - มาตรการ 

  2.2.1 (2) กิจกรรมการมอบหมายงาน ตามคําสั่งองคการ

บริหารสวนตําบลทางาม  

- - - กิจกรรม 

 2.2.2 (1) กิจกรรม “มาตรการปองกันการใชจาย

งบประมาณท่ีไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมี

ประสิทธิภาพ” 

- - - กิจกรรม 

 2.2.2 (2) กิจกรรมเปดเผยขอมูลการจัดซ้ือ-จัดจางราย

โครงการใหสาธารณชนทราบผานทางเว็บไซตหรือสื่อ

ชองทางอ่ืน ๆ 

- - - กิจกรรม 

 2.2.3 (1) โครงการยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน - - -  
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มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564  

หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

 2.3 มาตรการการใช

ดุลยพินิจและใช

อํานาจหนาท่ีให

เปนไปตามหลักการ

บริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี 

 

2.3.1 (1) โครงการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการใหบริการ

ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพโดยการนําเทคโนโลยีมา

พัฒนาการปฏิบัติ, การแสดงข้ันตอน, ระยะเวลา, การ

ประเมินความพึงพอใจ 

- - -  

 2.3.1 (2) มาตรการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตาม

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

- - - มาตรการ 

2.3.2 (1) มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 

เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

- - - มาตรการ 
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มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564  

หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

 2.4 การเชิดชูเกียรติ

แกหนวยงาน บุคคล 

ในการดําเนินกิจการ

การประพฤติปฏิบัติ

ตนใหเปนท่ีประจักษ 

2.4.1 (1) กิจกรรมการยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงาน/บุคคล

ท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

- - - กิจกรรม 

2.4.2 (1) กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกบุคคลท่ี

ใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะ หรือจิตสาธารณะ เชน 

อปพร. ดีเดน ฯลฯ 

   กิจกรรม 

2.4.3 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติ ตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   กิจกรรม 

 2.5 มาตรการจัดการ

ในกรณีไดทราบหรือ

รับแจงหรือ

ตรวจสอบพบการ

ทุจริต 

 2.5.1 (1) มาตรการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ - - - มาตรการ 

 2.5.2 (1) มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงาน

ตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ”  

- - - มาตรการ 
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มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564  

หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

   2.5.3 (1) กิจกรรมกระบวนการท่ีเหมาะในการลงโทษ

ผูกระทําการทุจริต 

- 

 

- 

 

- 

 

กิจกรรม 

มิติท่ี 2 รวม จํานวน   2   โครงการ    8   กิจกรรม 

  4  มาตรการ 
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มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564  

หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

3. การ

สงเสริม 

บทบาทและ

การมี สวน

รวมของภาค 

ประชาชน 

3.1 จัดใหมีและ

เผยแพรขอมูล

ขาวสารในชองทางท่ี

เปนการอํานวยความ

สะดวกแกประชาชน

ไดมีสวนรวมตรวจ 

การปฏิบัติราชการ

ตามอํานาจหนาท่ี

ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินไดทุก

ข้ันตอน 

3.1.1 (1) กิจกรรมปรับปรุงศูนยขอมูล ขาวสารขององคการ

บริหารสวนตําบลทางามใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

- - - กิจกรรม 

3.1.1 (2) กิจกรรมอบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 

- - - กิจกรรม 

3.1.2 (1) มาตรการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ี สําคัญและ

หลากหลายใหประชาชนทราบ (แผนจัดหาพัสดุ หรือขอมูล

การจัดซ้ือจัดจางแผนอัตรากําลัง ฯลฯ) 

- - - มาตรการ 

 3.1.3 (1) มาตรการจัดใหมีชองทางท่ี ประชาชนเขาถึงขอมูล

ขาวสารของ อบต.ทางาม เก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปน

ประโยชนกับการมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน  

 

 

- - - มาตรการ 
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มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564  

หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

 3.2 การรับฟงความ

คิดเห็นการรับและ

ตอบสนองเรื่อง

รองเรียน/รองทุกข

ของประชาชน 

3.2.1 (1) โครงการจัดทําประชาคมหมูบานเพ่ือปรับปรุงแผนชุมชน 

และจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 
- 30,000 -  

3.2.1 (2) โครงการจัดทําประชาคมตําบลเพ่ือสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการและจัดทําแผนพัฒนาของ

องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

- 10,000 -  

3.2.2 (1) กิจกรรมมีชองทางใหประชาชนในทองถ่ินสามารถ

รองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 
- - - กิจกรรม 

  3.2.3 (1) กิจกรรมมรีายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรให

ประชาชน ผูรองเรยีน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับเรื่อง 

ระยะเวลา และผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

- - - กิจกรรม 

 3.3 การสงเสริมให

ประชาชนมีสวนรวม

บริหารกิจการของ

องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

3.3.1 (1) กิจกรรมการแตง่ตัง้ผูแทนประชาคมเขารวมเปน

คณะกรรมการในการจดัทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล

ทางาม และการมีสวนรวมในการจดัทําแผนงาน/โครงการ 

- - - กิจกรรม 

3.3.1 (2) กิจกรรมการเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมแสดงความ

คิดเห็นในการปฏิบัตริาชการ และมีสวนรวมในการดําเนินงานตาม

โครงการ  

- - - กิจกรรม 
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มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564  

หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

  3.3.2 (1) กิจกรรมแตงตั้งผูแทนประชาคมเขารวมเปน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยมี

สวนรวมในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลโครงการ 

และการปรับปรุงแกไขโครงการ 

- - - กิจกรรม 

มิติท่ี 3 รวม จํานวน   2   โครงการ    7    กิจกรรม 

 2 มาตรการ 
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มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564  

หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

4. การเสริมสราง

และปรับปรงุกลไก

ในการตรวจสอบ

การปฏิบัติราชการ

ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

4.1 มีการจัดวางระบบ

และรายงานการควบคุม

ภายในตามท่ี

คณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินกําหนด 

 4.1.1 (1) มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบ

ตรวจสอบภายใน 

- - - กิจกรรม 

4.1.2 (1) กิจกรรมการจัดทําและรายงานการจัดทํา

ระบบควบคุมภายใน 

- - - กิจกรรม 

 4.2 การสนับสนุนให

ภาคประชาชนมีสวน

รวมตรวจสอบการ

ปฏิบัติหรือการบริหาร

ราชการตามชองทางท่ี

สามารถดําเนินการได 

4.2.1 (1) กิจกรรมการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม 

ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เก่ียวกับ

การบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 

- - - กิจกรรม 

4.2.2 (1) กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินให 

ประชาชนไดรับทราบ 

   กิจกรรม 

4.2.3 (1) การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ 

กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 

 

   กิจกรรม 
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มิติ 

 

ภารกิจตามมิติ 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2562 ป 2563 ป 2564  

หมายเหตุ งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

งบประมาณ

(บาท) 

 4.3 การสงเสริมบทบาท

การตรวจสอบของสภา

ทองถ่ิน 

  4.3.1 (1) โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร 

200,000 200,000 200,000 โครงการ 

เดียวกันกับ 

ขอ 1.1.1 

 4.3.2 (1) กิจกรรมสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีบทบาทใน

การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

- - - กิจกรรม 

 4.4 เปลี่ยนแปลงเปน

เสริมพลังการมีสวนรวม

ของชุมชน 

(Community)และ

บูรณาการทุกภาคสวน

เพ่ือตอตานการทุจริต 

 4.4.1 (1) มาตรการใหมีการเฝาระวังการคอรรัปชั่นโดยภาค

ประชาชน  

- - - มาตรการ 

 4.4.2 (1) มาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการ

ปองกันการทุจริต 

- - - มาตรการ 

มิติท่ี 4 รวม จํานวน   1   โครงการ    6    กิจกรรม   

 2 มาตรการ 
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มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต  
         1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมือง
ฝายสภา ทองถ่ิน และฝายประจําขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
              1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนในทองถ่ิน 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 1 

------------------------------------ 
1. ช่ือโครงการ 
 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนสิ่งจําเปนมากในการพัฒนาองคกรและการพัฒนาชาติ  การใหการศึกษา
คนควาหาความรูเพ่ิมเติมใหกับบุคลากรของหนวยงาน  เปนเรื่องท่ีหนวยงานของรัฐจะตองใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง  
เพราะการอบรมใหความรูและการศึกษาดูงานเปนสวนหนึ่งท่ีจะนํามาปรับปรุงประยุกตใชในการพัฒนาองคกร 
 แผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี2 (พ.ศ.2556 - 2560) ยุทธศาสตรท่ี
1 การปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต เนนการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคสวนในการ
รักษาประโยชนสาธารณะ ไดกําหนดวัตถุประสงคหลักของยุทธศาสตรในเรื่องการปรับฐานความคิดของคนไทย
โดยเฉพาะกลุมผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีรัฐใหเห็นแกประโยชนสาธารณะมากกวาประโยชนสวนตน  
โดยสงเสริมการเรียนรูตามหลักคุณธรรม  จริยธรรมและวินัยแกทุกภาคสวน  ทุกเพศทุกวัยและทุกกลุมอาชีพใช
การศึกษาและศาสนาเปนเครื่องมือในการปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมท่ีดีในการตอตานการทุจริตใหแกเด็ก เยาวชน  
เจาหนาท่ีของรัฐและผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเพ่ือนําไปสูการปฏิรูปการเมืองและสังคม ใหเอ้ือตอการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเปาหมายสําคัญ  ประกอบดวยเจาหนาท่ีในองคกรมีความชื่อสัตยมีคุณธรรม  จริยธรรม  
จรรยาบรรณวิชาชีพและมีความรับผิดชอบตอสังคมเพ่ิมข้ึน มีความตระหนักถึง  ภัยการทุจริตของทุกภาคสวนเพ่ิมข้ึน  
รวมถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของเจาหนาท่ีของรัฐและขาราชการเพ่ือลดความเสี่ยงในการทําทุจริต 
 ดังนั้น เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลทางามจึงไดจัดโครงการ
โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือใหความรู  ความเขาใจในสาระสําคัญขององค
ความรูตางๆ ท่ีเปนเครื่องมือในการปฏิบัติราชการ  โดยคํานึงถึงความถูกตองตามกฎระเบียบของราชการและเพ่ือเปด
โอกาสใหมีเวทีรับฟงความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเพ่ือท่ีจะหาแนวทางการพัฒนางานดวยความซ่ือสัตย  
สุจริต  อันจะนําไปสูการสรางกลไก/เครื่องมือตางๆท่ีเปนนวัตกรรมใหมๆในการสนับสนุนการปฏิบัติงานใหมีมาตรฐาน  
โปรงใสและตรวจสอบได 
 
3 วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปลูก-ปลุกจิตสํานึกและคานิยมของขาราชการฝายการเมืองและฝายประจําใหตระหนักถึงพิษภัยจาก
การทุจริต  โดยการปลูกฝงหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล  รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสามารถนํามา
ประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
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 3.2 เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจในองคความรูตางๆ ท่ีเปนเครื่องมือในการทุจริตและปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 

3.3  เพ่ือใหเกิดความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน และการปฏิบัติงานโดยมุงสัมฤทธิ์ของงาน มี
มาตรฐาน โปรงใสและตรวจสอบได 
 3.4 เพ่ือเปดโอกาสใหบุคลากรในองคกรไดมีพ้ืนท่ีในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันใน
การคิดคน ริเริ่ม  นวัตกรรม/กลไก ใหมๆท่ีจะปรับปรุง  การทํางานใหมีมาตรฐานและโปรงใสสามารถลดความเสี่ยง
ของงานท่ีมีจุดเสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจริตได 
 

4.เปาหมาย/ผลผลิต 
 -  ผูเขารวมโครงการ  จํานวน 59 คน 
 -  ผลการเรียนรูเฉลี่ยรอยละ 80 
 -  ความพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ  80 

-  กิจกรรมตอเนื่องหลังจากเขารวมโครงการ  มากกวา  4  ครั้ง 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 

6.  วิธีดําเนินการ 
 ข้ันตอนท่ี 1 สํารวจความตองการอบรม 
 ข้ันตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร 
 ข้ันตอนท่ี 3 จัดการฝกอบรม 
 ข้ันตอนท่ี 4 การวัดผลการฝกอบรม 
 ข้ันตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562-2564 
 
8.  งบประมาณดําเนินการ 
 ใชงบประมาณท้ังสิ้น  จํานวน 100,000  บาท  
 
9.  ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 -  จํานวนผูเขารวมโครงการท่ีไดรับการปลูกฝงจิตสํานึกตานการทุจริต 
 -  รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย 
 -  รอยละของความพึงพอใจเฉลี่ยของผูเขารวมโครงการ 
 -  จํานวนกิจกรรมตอเนื่องหลังจากการเขารวมโครงการ 
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1.1.2  สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 1 

---------------------------------- 
 

1. ช่ือโครงการ 
 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 การพัฒนาองคกรใหกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืน  และสามารถกาวพนทุกวิกฤตท่ีมากับกระแส
โลกาภิวัตน  มีรากฐานท่ีสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ  ใหเปนคนดี  มีวินัย  ใฝคุณธรรมจริยธรรม  ซ่ึงมี
ความเก่ียวของโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงไดรับ
มอบหมายภารกิจในการบริการสาธารณะแกประชาชน  ใชอํานาจท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐในการปฏิบัติงานดวยความ
ซ่ือสัตยและคาดหวังจากประชาชนวา”เจาหนาท่ีของรัฐ”ตองรับผิดชอบดูแล  จัดการ  ตัดสินใจเก่ียวกับการใหบริการ
สาธารณะ  การจัดการทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและตอประเทศชาติ 
 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลทางามไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทางามข้ึน 
เพ่ือใหตระหนักรูถึงการสรางจิตสํานึก  ใหมีวินัย  และคุณธรรม จริยธรรม  ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต  รวมท้ัง
มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน  วัฒนาธรรมคานิยม  ดวยการมีจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน  ประพฤติปฏิบัติตนเปน
แบบอยางท่ีดีแกประชาชน จึงไดจัดทําโครงการอบรมดานวินัย  และคุณธรรม  จริยธรรม  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและประโยชนสุขของประชาชน 
 
3. วัตถุประสงค 
 3.1  เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหพนักงานเจาหนาท่ี  ดานวินัย  และมีคุณธรรม  จริยธรรม  เขาใจหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา  ไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตสวนตัวและในการปฏิบัติราชการ 
 3.2  เพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ี ไดรับการพัฒนาจิตใจ  และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะในการเสริมสราง
สังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท  สรางจิตสํานึกในการกระทําความดี  รูจักการให  การเสียสละและการบําเพ็ญ
สาธารณะประโยชนรวมกัน 
 3.3  เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลในการเสริมสรางวินัย  คุณธรรม  
จริยธรรม และธรรมาภิบาล เพ่ือนําไปกําหนดหรือพัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ และมีการประกาศเผยแพรแกสาธารณชน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 -  ผูเขารวมโครงการ  จํานวน  59  คน 
 -  ผลการเรียนรูเฉลี่ยรอยละ 80 
 -  ความพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ 85 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
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6. วิธีดําเนินการ 
 ข้ันตอนท่ี 1 กําหนดวันและประสานงานวิทยากร และสํารวจผูเขารวมการอบรม 
 ข้ันตอนท่ี 2 จัดทําโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
 ข้ันตอนท่ี 3 เตรียมการจัดการอบรมตามโครงการ 
 ข้ันตอนท่ี 4 ดําเนินการจัดอบรมตามโครงการ 
 ข้ันตอนท่ี 5 การติดตามและประเมินผล 
 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2564 
 
8.  งบประมาณดําเนินการ 
 ใชงบประมาณท้ังสิ้น  จํานวน 10,000 บาท  
 
9.  ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 - จํานวนผูเขารวมโครงการ 
 - รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย 
 - รอยละของผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
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1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมี
ผลประโยชนทับซอน 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 1 

---------------------------------- 
1. กิจกรรมใหความรูผลประโยชนทับซอนใหกับผูบริหาร พนักงาน สมาชิกสภาขององคการบริหารสวนตําบล    
ทางาม 
2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยสถานการณหรือารกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาหรือไมเจตนา
หรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทํา
ความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
 “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใช
อิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม 
ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชน
อ่ืนๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ท้ังในหนวย
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวน
เสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้ หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับ
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการ
ประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพ่ือใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี เพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลทางาม จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับ
ซอนแกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลทาชาง เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  จึงไดจัดโครงการ/
กิจกรรมปองกันผลประโยชนทับซอน ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานสวนตําบลทางาม เพ่ือใหพนักงานทุก
คนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพ่ือไมใหเกิด
ผลประโยชนทับซอน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกผูบริหาร พนักงาน สมาชิกสภาขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 
เก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 
 3.2 เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบลทางาม 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลทางาม มีจิตสํานึก คานิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซ่ือสัตย สุจริต มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง สงผลใหหนวยงานปลอดจาก
การทุจริตคอรรัปชั่น มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด โดยมีการวิเคราะหความเสี่ยงเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชนทับซอน 
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4. เปาหมาย 
 ผูบริหาร พนักงาน สมาชิกสภาขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 
6. วิธีการดําเนินการ 
 - จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอนหรือจัดอบรมในหัวขอผลประโยชนทับซอน 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
 - 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 ผูบริหาร พนักงาน สมาชิกสภาขององคการบริหารสวนตําบลทางาม มีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 
 ผลลัพธ 
 ผูบริหาร พนักงาน สมาชิกสภาขององคการบริหารสวนตําบลทางาม มีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
และมีความประพฤติปฏิบัติงานไมยุงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 2 

---------------------------------- 
1. กิจกรรมการปรับปรุงข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยสถานการณหรือารกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาหรือไมเจตนา
หรือหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทํา
ความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับ
ตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
 “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการใช
อิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีละความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม 
ผลประโยชนทับซอนมีหลากหลายรูปแบบ ไมจํากัดอยูในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชน
อ่ืนๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได อาทิ การแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกรตางๆ ท้ังในหนวย
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนองหรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวน
เสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้ หมายรวมถึงความขัดแยงกันระหวางผลประโยชน
สวนตนและผลประโยชนสวนรวม ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานตองเขารับ
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการ
ประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพ่ือใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี เพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลทางาม จึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกันผลประโยชนทับ
ซอนแกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลทาชาง เพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ  จึงไดจัดโครงการ/
การปรับปรุงข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน ในการจัดซ้ือจัดจางตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปขององคการบริหารสวนตําบลทางาม เพ่ือใหพนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือ
ระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพ่ือไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปรับปรุงข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 3.2 เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบลทางาม 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลทางาม มีจิตสํานึก คานิยม และ
วัฒนธรรมเรื่องความซ่ือสัตย สุจริต มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง สงผลใหหนวยงานปลอดจาก
การทุจริตคอรรัปชั่น มุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด เปดโอกาสใหบุคลากรในองคกรมีสวนรวมในการ
พัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจดัการปองกันการมีผลประโยชนทับซอน 
 

4. เปาหมาย 
 พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลทางาม 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม 

 
6. วิธีการดําเนินการ 
 จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน นําความรูท่ีไดรับไปปรับปรุงข้ันตอน แนว
ทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
 - 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางปรับปรุงข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน  
 ผลลัพธ 
 พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางปรับปรุงข้ันตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติปฏิบัติงานไมยุงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 24 - 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 3 

---------------------------------- 
 

1. กิจกรรมการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน”  

2. หลักการและเหตุผล  
  รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการผลักดันใหการปองกัน
และ ปราบปรามการทุจริตเปนวาระแหงชาติและรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการสงเสริม
การ บริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
โดย จัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรมยึดหลักการบริหารกิจการ 
บานเมืองท่ีดีเพ่ือสรางความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม รวมท้ังปรับปรุงและจัดใหมี
กฎหมาย ท่ีครอบคลมุการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ ปจจุบัน
หนวยงาน ตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยเฉพาะเรื่อง ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) ส านักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติรวมกับ สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และ
พัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและ ความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ดาน อันรวมถึง 
การตอตานการทุจริตในองคกร ซ่ึงสนับสนุนใหหนวยงาน ภาครัฐดําเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน ผาน
กิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการใหความรูตามคูมือหรือประมวล จริยธรรมเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแก
เจาหนาท่ีในหนวยงานดวยเพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและ ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตขางตน และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐการ
ปฏิบัติใหเปนกลไกสําคัญท่ีจะปองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําท่ี เอ้ือตอการมีผลประโยชนทับซอนของ
เจาหนาท่ีในภาครัฐ  
  องคการบริหารสวนตําบลทางาม จึงไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของ การจัดหาคูมือการ
ปองกันผลประโยชนทับซอนข้ึน เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรให เกิดความ
ตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาว รวมท้ัง เปนขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษา เพ่ือเปนพ้ืนฐานการปฏิบัติ ตน
ในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให 
เทียบเทาระดับมาตรฐานสากลไดตอไป  
 
3. วัตถุประสงค  
 3.1 เพ่ือผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลทางามใหบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน นําไปเปนองคความรูในการทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง  
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3.2 เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักถึงปญหาการทุจริต
คอรรัปชั่น  
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
 บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลทางาม  
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 
6. วิธีดําเนินการ  
 1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล  
 2. จัดทํา (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน  
 3. ตรวจสอบความถูกตอง  
 4. จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน  
 5. แจกจายใหบุคลากร  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 
8. งบประมาณดําเนินการ  
 - 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลทางาม  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชนทับซอน 
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1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
 1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 1 

---------------------------------- 

1. ช่ือโครงการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือพัฒนาศักยภาพของประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 

  หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการบริหาร

และการปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมท้ังเปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการ

ทํางานและความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให

สามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง อีกท้ังสามารถแกปญหา

ความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีเปนปญหาเรื้อรังท่ีมีสวนบั่นทอนความ

เจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นอยาง

จริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพอง

ตรงกันวาการท่ีจะทําใหปญหาการคอรรัปชั่นลดนอยลงและหมดไปไดในท่ีสุดนั้น ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช

กับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวด

จริงจัง พรอมท้ังสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไป

ในทิศทางท่ีไมเอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชั่น ท้ังนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบดวย ความชอบ

ธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีสวน

รวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซ่ึงไดวางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการ

ปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนแลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูป

การบริหารการปกครองของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบนความหลากหลายในองคประกอบ

หลักของธรรมาภิบาลซ่ึงประกอบดวยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปรงใส (Transparency) หลัก

ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวน

รวม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนําองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือ

กลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสําหรับหนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย 

วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานท่ีหนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง

และสังคมท่ีดีไดตอไป 
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  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของ

ประชาชนในทองถ่ินของตนเองโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ท้ัง ๖ ประการ ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ

โปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และ หลักความคุมคา ดังนั้นในการปฏิบัติงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินเพ่ือใหบริการตอบสนองความตองการของประชาชน แกนนําหมูบาน จึงจําเปนท่ีจะตองไดรับการพัฒนา

ศักยภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทําใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ินของตนเอง และตามแนวคิดพ้ืนฐานของวิธีการพัฒนาชุมชน คือ การชวยให

ประชาชนสามารถชวยเหลือตนเองได ซ่ึงหมายถึง ประชาชนตองชวยกันในการพัฒนาตนเองไมใชเปนผูรับการพัฒนา

เทานั้น ท้ังนี้เพราะผูกระทําการพัฒนาจะเปนผูไดรับประโยชนในการพัฒนาโดยตรง ดังนั้น การพัฒนาชุมชนแนวใหม

จึงเนนการพัฒนาคน โดยยึดหลักสําคัญใหทุกคนมีสวนรวมในการแกไขปญหาของตนเอง ดวยตนเอง วิเคราะหตนเอง 

และเม่ือมีความพรอมท่ีจะเปลี่ยนแปลงแลวกระบวนการตางๆ จะเกิดข้ึนเอง การมีสวนรวมของประชาชนจึงเปน

เครื่องปองกันวา ผลแหงการพัฒนาจะเกิดข้ึนกับประชาชนสวนใหญ และยังเปนการสรางประชาธิปไตย ใหเกิดข้ึนใน

ชุมชนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา  

            องคการบริหารสวนตําบลทางาม  ไดเล็งเห็นความสําคัญของเรื่องดังกลาว  จึงไดจัดทําโครงการ
อบรมและศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเพ่ือพัฒนาศักยภาพของประชาชน  เพ่ือใหประชาชนขององคการบริหารสวนตําบล
ทางาม  ไดมีความรูเพ่ิมเติมและไดมีโอกาสศึกษาดูงานจากหนวยงานท่ีมีระบบการบริหารจัดการองคกรท่ีดี  เพ่ือนํา
ความรูและแลกเปลี่ยนประสบการณการในการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน  ท่ีเปนประโยชนมาในการ
พัฒนาองคกรในดานตางๆ  และเพ่ือเปนการเปดโลกทัศนและสรางความสัมพันธอันดีภายในองคกรระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนตลอดจนการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินตอไป 
 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
3.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพอบรมสรางความรู ความเขาใจ ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลทางาม ไดแก 

ผูนําชุมชน ผูนําทองท่ี ผูนําทองถ่ิน ผูบริหาร พนักงานสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทางาม อาสาสมัครสาธารณสุข 
ดานการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย การสรางความเขมแข็งใหหมูบานชุมชนโดยการดําเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนากลุมออมทรัพย การสงเสริมการประกอบอาชีพโดยการทําเกษตรทฤษฎีใหม และ
การศึกษาดูงานเพ่ือหาประสบการณเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาในดานตาง ๆ ในหมูบานสามารถถายทอดความรู 
สูองคกร  

3.3 เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลทางาม ไดแก ผูนําชุมชน ผูนําทองท่ี ผูนําทองถ่ิน  ผูบริหาร 
พนักงานสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทางาม อาสาสมัครสาธารณสุข  ไดรับความรูการหาประสบการณจาก
การศึกษาดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาในดานตาง ๆ เชน เชน การเกษตรทฤษฎีใหม  การเสริมสรางความ
เขมแข็งการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต, ศูนยสาธิตการตลาด 
ฯลฯ  
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 -  ผูเขารวมโครงการ  จํานวน  100  คน 
 -  ผลการเรียนรูเฉลี่ยรอยละ 80 
 -  ความพึงพอใจเฉลี่ยรอยละ 85 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม/สถานท่ีศึกษาดูงาน 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 ข้ันตอนท่ี 1 กําหนดวันและประสานงานวิทยากร และสํารวจผูเขารวมการอบรม 
 ข้ันตอนท่ี 2 จัดทําโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
 ข้ันตอนท่ี 3 เตรียมการจัดการอบรมตามโครงการ 
 ข้ันตอนท่ี 4 ดําเนินการจัดอบรมตามโครงการ 
 ข้ันตอนท่ี 5 การติดตามและประเมินผล 

 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2564 
 
8.  งบประมาณดําเนินการ 
 ใชงบประมาณท้ังสิ้น  จํานวน 150,000 บาท  
 
9.  ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 - จํานวนผูเขารวมโครงการ 
 - รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย 
 - รอยละของผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
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1.2.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 1 

---------------------------------- 

1. ช่ือกิจกรรมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 
 การรักษาสาธารณประโยชนถือเปนหนาท่ีของทุกคนท่ีตองมีสวนรวมดูแลและรักษา ดังนี้ 
      1. การใชประโยชนจากสาธารณประโยชนอยางเหมาะสม เชน การใชตูโทรศัพทสาธารณดวยความระมัดระวัง 
การใชรถบรรทุกสิ่งของในอัตราน้ําหนักตามท่ีกฎหมายกําหนดไว เพ่ือปองกันไมใหถนนหรือสะพานชํารุด เปนตน 
       2. การไมทําลายสาธารณสมบัติและชวยดูแลความปลอดภัยของทรัพยสิน เม่ือพบผูใดทําลายสาธารณสมบัติ
ตองรีบแจงตอพนักงาน หรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เชนการขโมยตัดสายโทรศัพท การทําลายตูโทรศัพทสาธารณะ การ
ท้ิงสิ่งปฏิกูลลงแมน้ํา เปนตน 
       3. การสรางและทนุบํารุงรักษาสาธารณสมบัติสวนรวมของทองถ่ิน และประเทศ โดยการชวยบริจาคทรัพยสิน
เพ่ือสรางหรือบํารุงรักษาสาธารณสมบัติตางๆเชน การสรางรักษาบํารุงรักษาศาลาพักรอน ท่ีพักผูโดยสารรถประจํา
ทาง หรือบริจาคท่ีดินเพ่ือใชเปนทางเสนทางคมนาคมของสวนรวม เปนตน 
      4. การอนุรักษโบราณวัตถุ โบราณสถาน ซ่ึงเปนสมบัติอันล้ําคาของทองถ่ิน ประเทศและโลก ท่ีเราควรชวยกัน
รักษาไว เชน การไมขีดเขียนขอความ หรือการกระทําอันกอใหเกิดการเสื่อมสลาย หรือลดคุณคาของโบราณสถานและ
โบราณวัตถุ การไมหยิบสิ่งของตางๆในโบราณสถาน หรือพิพิธภัณฑสถานมาเปนของตน สาธารณประโยชนถือเปน
หนาท่ีของทุกคนไมใชของใครคนใดคนหนึ่ง ดังนั้นเราจึงควรชวยการดูแลและรักษา  
 จากท่ีกลาวมาตน  องคการบริหารสวนตําบลทางามไดเล็งเห็นถึงการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการ
รักษาประโยชนสาธารณะ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทางามข้ึน  
 
3. วัตถุประสงค  
 3.1  เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของประชาชนในตําบลทางาม ใหมีจิตสาธารณะและเห็นแกประโยชน
สวนรวม มากกวาประโยชนสวนตน  
 3.2  เพ่ือใหประชาชนในตําบลทางาม ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะเกิดความ
สํานึกรวมในการเสริมสรางสังคมแหง คุณธรรมและสมานฉันทประพฤติตน เปนพลเมืองดีสรางประโยชนใหแก
ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติสราง จิตสํานึกในการกระทําความดีรูจักการใหการเสียสละและการบําเพ็ญ
สาธารณะประโยชนรวมกัน  

 
4. กลุมเปาหมาย  
 ประชาชนในพ้ืนท่ี ต.ทางาม จํานวน 13 หมูบาน  
 
5. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปงบประมาณ 2562 - 2564  
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6. วิธีดําเนินการ 
 ข้ันตอนท่ี 1 กําหนดวันและประสานงานวิทยากร และสํารวจผูเขารวมการอบรม 
 ข้ันตอนท่ี 2 จัดทําโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
 ข้ันตอนท่ี 3 เตรียมการจัดกิจกรรมปลูกตนไมตามโครงการ 
 ข้ันตอนท่ี 4 ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 ข้ันตอนท่ี 5 การติดตามและประเมินผล 
 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2564 
 
8.  งบประมาณดําเนินการ 
 5,000.-  บาท  
 
9.  ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 - จํานวนผูเขารวมโครงการ 
 - รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย 
 - รอยละของผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
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1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 1 

---------------------------------- 
 

1. ช่ือโครงการอบรมใหความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 

  รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย ปรับเปลี่ยนการ

ดําเนินงานของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือยกระดับชุมชน ใหขยายวัตถุประสงค ไปดําเนินงานสนับสนุนโครงการ

ตามแนวพระราชดําริ เพ่ือใหประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองไดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางการดําเนิน

ชีวิตและวิถีปฏิบัติท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดํารัสชี้แนะแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๓๐ 

ป และไดทรงเนนย้ําแนวทางพัฒนาท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไมประมาท โดยคํานึงถึง ความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันในตัว ตลอดจนใชความรู และคุณธรรม เปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต การ

ปองกันใหรอดพนจากวิกฤต และใหสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความ

เปลี่ยนแปลงตางๆ   

  โดยท่ีภาวะการณปจจุบันความเจริญกาวหนาดานเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี มีการพัฒนาอยาง

รวดเร็ว การดําเนินชีวิต  การประกอบอาชีพมีการแขงขันคอนขางสูง ประชาชนโดยท่ัวไปมีการรับอารยะธรรมจาก

ตางประเทศ  คานิยม เทคโนโลยีซ่ึงบางอยางท่ีไดรับเขามาทําใหเกิดคานิยมการใชชีวิตประจําวันท่ีฟุมเฟอยเกิดความ

เสื่อมของสังคม และทําใหเกิดปญหาในสังคม ปญหาครอบครัว  อีกท้ังการประกอบอาชีพของประชาชนภายในเขตพ้ืน

ตําบลทางามท่ีอาชีพสวนใหญเปนเกษตรกร  มีการมุงเนนเพ่ือเพ่ิมรายไดและการจําหนายโดยใชทรัพยากรจาก

ภายนอกมากข้ึน  ตนทุนการผลิตจึงสูง 

องคการบริหารสวนตําบลทางาม  ในฐานะองคการปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความใกลชิดกับ

ประชาชนในชุมชนมากท่ีสุด  โดยไดอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (ขอ 6) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพและ

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน มาตรา 67 (ขอ 5) 

สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และมาตรา 68 (7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร จึงได

พิจารณาจัดทําโครงการอบรมใหความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ข้ึน โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช มาใชใหคนชุมชนไดปฏิบัติตาม และใหบังเกิดไดใน

ชีวิตประจําวันของทุก ๆ คน ดวยการรูจักการใชทรัพยากรภายในชุมชน และเล็งเห็นความสําคัญในหลักการและ 
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือใหประชาชนภายในเขตพ้ืนท่ีไดตระหนัก และเกิดการเรียนรูในการ
พ่ึงพาตนเอง มีการดําเนินชีวิตใหอยูอยางพอประมาณตน  เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง 
ครอบครัว และชมุชน   
 

3. วัตถุประสงค  
 3.1 เพ่ือใหความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลทางาม ใหสามารถนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน ทําใหเกิดกระบวนการในการปองกันและปราบปรามทุจริต 
 3.2 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และเปนการรวมคิด รวมทํา และรวมพัฒนา
หมูบานใหเกิดความรักสามัคคีในชุมชน 
 
4. กลุมเปาหมาย  
 ประชาชนในพ้ืนท่ี ต.ทางาม จํานวน 30 คน  
 

5. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปงบประมาณ 2562 - 2564  
 
6. วิธีดําเนินการ 
 ข้ันตอนท่ี 1 กําหนดวันและประสานงานวิทยากร และสํารวจผูเขารวมการอบรม 
 ข้ันตอนท่ี 2 จัดทําโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
 ข้ันตอนท่ี 3 เตรียมการจัดการอบรมตามโครงการ 
 ข้ันตอนท่ี 4 ดําเนินการจัดอบรมตามโครงการ 
 ข้ันตอนท่ี 5 การติดตามและประเมินผล 
 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2564 
 
8.  งบประมาณดําเนินการ 
 15,000  บาท  
 
9.  ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 - จํานวนผูเขารวมโครงการ 
 - รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย 
 - รอยละของผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
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1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
 1.3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 1 

---------------------------------- 
1. ช่ือกิจกรรมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริตศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ทางาม 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ.2556-2560) ยุทธศาสตรท่ี 
1 ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต เนนการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคสวนในการรักษา
ประโยชนสาธารณะ  มีเปาหมายท่ีมุงประสงคใหเยาวชนมีความสํานึกรักทองถ่ิน มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงภัย
การทุจริต  มีสวนรวมในการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น 
 ดังนั้น  เพ่ือใหเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทางาม ในพ้ืนท่ีสามารถมีสวนรวมในการปองกันการ
ทุจริตคอรรัปชั่นตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯขางตน องคการบริหารสวนตําบลทางาม  จึงไดกําหนดแนวทาง/
มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตข้ึน เพ่ือใหสามารถแปลงแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 2 (พ.ศ.2556-2560) ยุทธศาสตรท่ี 1  ไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมและเกิดความ
ยั่งยืนในการปฏิบัต ิ
 
3.  วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกเยาวชนในพ้ืนท่ี สรางจิตสํานึกและความตระหนัก
ในความซ่ือสัตยสุจริต 
 3.2 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นแกเด็กเล็กสังกัด
องคการบริหารสวนตําบลทางามในพ้ืนท่ี 
 
4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
 ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร  มากกวา 5  เรื่องข้ึนไป 
 
5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทางาม  จํานวน 2 แหง 
 
6.  วิธีดําเนินการ 
 ข้ันตอนท่ี 1  รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึก  ดานการตอตาน
การทุจริต  อาทิ  กฎหมาย  ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อ ประชาสัมพันธตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ
การปลูกจิตสํานึก 
 ข้ันตอนท่ี 2 เผยแพร  ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบล 
ทางามไดรับทราบขอมูล 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2564 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 -  บาท 
 
9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตการคอรรัปชั่นท่ีนํามาเผยแพร  
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 1.3.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานทุจริต 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 1 

---------------------------------- 
1. ช่ือกิจกรรมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 

 ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาท่ีทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ีสะทอน 

วิกฤตการณดานคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซ่ึงการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคนในสังคมตองมีคานิยม

ในการรักความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ ซ่ึงการสรางคานิยมท่ีถูกตองนี้

จะเปน รากฐานสําคัญเพ่ือทําใหทุกคนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ ปจจุบันประชาชนจํานวนไมนอยเห็นปญหาเรื่องการ

ทุจริต คอรรัปชั่นเปนเรื่องท่ียอมรับไดหากตนเองไดรับผลประโยชนดวย สะทอนใหเห็นวาเด็ก เยาวชนไทยขาดการ

ปลูกฝงดาน คุณธรรม จริยธรรม อยางยั่งยืน หากปลอยใหคานิยมท่ีไมถูกตองเชนนี้เกิดข้ึนตอไป ความลมเหลวของ

คุณธรรมจรยิธรรม จะเกิดข้ึนกับสังคมไทยและสงผลเสียตอสังคมในดานอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย 

 ดวย องคการบริหารสวนตําบลทางามจึงจัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานทุจริต

ใหกับโรงเรียน 3 โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตําบลทางาม ไดแก โรงเรียนวัดเสนาสน โรงเรียนเขาไรศรีราชา และโรงเรียน

บานหนองปลิง มีความประสงคใหนักเรียนไดรับความรู สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานทุจริต และเปน

กิจกรรมท่ีสอดคลองกับการเรียนการสอบคุณธรรมตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(สพฐ. เขตท่ี 3)  

 

3.  วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกเยาวชนในพ้ืนท่ี โดยใชแนวทางพุทธศาสนา 
 3.2 เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นแกเยาวชนใน
พ้ืนท่ี โดยใชแนวทางพุทธศาสนา 
 
4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
 ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร  มากกวา 5  เรื่องข้ึนไป 
 
5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
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6.  วิธีดําเนินการ 
 ข้ันตอนท่ี 1  รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึก  ดานการตอตาน
การทุจริต  อาทิ  กฎหมาย  ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อ ประชาสัมพันธตางๆ ท่ีเก่ียวของกับ
การปลูกจิตสํานึก 
 ข้ันตอนท่ี 2 เผยแพร  ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหเยาวชนไดรับทราบขอมูล 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2564 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
    จํานวน  40,000   บาท 
 
9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตการคอรรัปชั่นท่ีนํามาเผยแพร 
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 1.3.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 1 

---------------------------------- 
1. โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติฯ 

2. หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปาไมอยู ในข้ันวิกฤติและสงผลกระทบใหเกิดปญหา

สิ่งแวดลอม  แนวทางการแกไขปญหา ไดแก  การปองกันรักษาทรัพยากรปาไมท่ีเหลือใหคงอยู  และการฟนฟู

ทรัพยากรปาไมท่ีเสื่อมโทรมใหฟนคืนความอุดมสมบูรณ  ซ่ึงจะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน  สําหรับการ

ฟนฟูทรัพยากรปาไมโดยการปลูกปาในพ้ืนท่ีปาอนุรักษท่ีมีสภาพเสื่อมโทรม  เชน  เขตอุทยานแหงชาติ  เขตรักษาพันธุ

สั ตวป า  เขตห ามล าสั ตวป า  พ้ืน ท่ีตนน้ํ าลํ าธารฯลฯ  และการปลูกป า ใน พ้ืน ท่ีสาธารณะในเขตชุมชน

ทองถ่ิน  เชน  บริเวณโรงเรียน  วัด  สถานท่ีราชการ ฯลฯ จะกอใหเกิดประโยชนในการฟนฟูสภาพปาอนุรักษท่ีเสื่อม

โทรมและการฟน ฟูสภาพสิ่ งแวดลอมในทอง ถ่ินนั้นๆ   ทําใหชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความเปนอยู ท่ี ดี

ข้ึน  นอกจากนี้  การสงเสริมใหราษฎรในทองถ่ินไดมีโอกาสรวมกิจกรรมปลูกปาจะเปนการชวยปลูกฝงจิตสํานึกให

ราษฎรในทองถ่ินไดมีใจรักตนไม  รักปาไม   หวงแหนทรัพยากรปาไมและรักษาสิ่งแวดลอม  อันเปนการสรางแนวรวม

ในการชวยแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม 

 จากท่ีกลาวมาขางตน  องคการบริหารสวนตําบลทางาม จึงไดจัดทําโครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 

เพ่ือใหประชาชนในเขตพ้ืนท่ีตําบลทางาม มีจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ  

 

3. วัตถุประสงค 

 3.2  เพ่ือฟนฟูสภาพปาอนุรักษในเขตอุทยานแหงชาติ  เขตรักษาพันธุสัตวปา  เขตหามลาสัตวปา  พ้ืนท่ีตน
น้ําลําธาร  ฯลฯ  ท่ีมีสภาพเสื่อมโทรมใหฟนคืนความอุดมสมบูรณ และเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมในพ้ืนท่ีสาธารณะในเขตชุมชน
ทองถ่ิน  เชน  บริเวณโรงเรียน  วัด  สถานท่ีราชการ ฯลฯ                   

 3.3  เพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกใหราษฎรในทองถ่ินมีใจรักตนไม  รักปาไม  หวงแหนทรัพยากรปาไมและรักษา
สิ่งแวดลอม 

 

4. กลุมเปาหมาย  
 ประชาชนในพ้ืนท่ี ต.ทางาม เยาวชนของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี ต.ทางาม  จํานวน 50 คน  
 
5. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปงบประมาณ 2562 - 2564  
 
 
 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2
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6. วิธีดําเนินการ 
 ข้ันตอนท่ี 1 กําหนดวันและประสานงานวิทยากร และสํารวจผูเขารวมการอบรม 
 ข้ันตอนท่ี 2 จัดทําโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
 ข้ันตอนท่ี 3 เตรียมการจัดการอบรมตามโครงการ 
 ข้ันตอนท่ี 4 ดําเนินการจัดอบรมตามโครงการ 
 ข้ันตอนท่ี 5 การติดตามและประเมินผล 
 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 - 2564 
 
8.  งบประมาณดําเนินการ 
 5,000  บาท  
 
9.  ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 
10.  ตัวช้ีวัด 
 - จํานวนผูเขารวมโครงการ 
 - รอยละของผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ 
      ผลลัพธ 
 1.  ปลูกฝงจิตสํานึกราษฎรในทองถ่ินใหมีใจรักตนไม  รักปาไม  และหวงแหนทรัพยากรปาไมและ
สิ่งแวดลอม                    

 2.  ฟนฟูสภาพปาอนุรักษท่ีเสื่อมโทรมและเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมในเขตชุมชนทองถ่ินอันจะเปนการฟนฟูสภาพ
สิ่งแวดลอมในเขตชุมชนทองถ่ินใหดีข้ึน   
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต  
 2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 1 

---------------------------------- 
 
1. ช่ือกิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล  
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ 
ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากปพ.ศ. 2560 จนถึงปพ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทาง 
คุณธรรมจริยธรรมเปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝาย 
การเมือง หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศ
ไทย มีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน“ประเทศไทยใส
สะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในปพ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนได
นั้น การบริหารงาน ภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตาง
จากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงาน
ออกเปน 6 ยุทธศาสตรดังนี้  
 ยุทธศาสตร ท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต  
 ยุทธศาสตร ท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  
 ยุทธศาสตร ท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
 ยุทธศาสตร ท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  
 ยุทธศาสตร ท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
 ยุทธศาสตร ท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการตาม 
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไกหนึ่งในการ 
สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือ ประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความ
เปนอิสระแก องคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน 
และสงเสริมให องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจแกไขปญหา ในระดับพ้ืนท่ี สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบ
กฎหมายกําหนด และตอง เปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน ท้ังนี้ตองยอมรับวาปญหาการ
ทุจริตในองคกรปกครองสวน ทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีไดสรางความขมข่ืนใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซ่ึง หากพิจารณาจํานวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการ
ท่ีคอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมี คุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวนใหเหือด
หายไป และหากจะวากันไปแลว เรื่องใน ทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนได 
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เชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกร ปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในหนวยราชการ
อ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ี คนทํางานในทองถ่ิน อาจตองถูกคนหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ
มากกวา แมวาโอกาสหรือชองทางท่ีคนทํางาน ในทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับท่ี
คนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืน และมูลคาของ ความเสียหายของรัฐ ท่ีคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินได
กอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายท่ี เกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการ
ทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน การทุจริต สงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตาม หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
หรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ ปองกันการทุจริตขององคกร
ตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศตอไป  
 
3. วัตถุประสงค 
  เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยการ
จัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร  
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
 4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
 4.3 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป  
 4.4 คําสั่งผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
  
6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ  
 6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
 6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
 6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
 6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
 6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
 6.8 รายงานผลการดําเนินงาน  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป 
 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  
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8. งบประมาณดําเนินการ  
 -  บาท  
 
9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ  
 10.1 ผลผลิต  
  - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง  
  - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 1 ฉบับ  
            - คําสั่งผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต จํานวน 1 ฉบับ 
 
 10.2 ผลลัพธ 
   - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ 
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได  
  - ลําดับขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  
 2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุแตงตั้ง 
โยกยาย โอน เล่ือนตําแหนงเงินเดือน และมอบหมายงาน 
 

 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 1 

---------------------------------- 
 

1. ช่ือมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลักคุณธรรมท้ังในเรื่องการบรรจุแตงตั้ง
โยกยาย โอน เล่ือนตําแหนง/เงินเดือน 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลทางาม เปน
บุคลากรท่ีมี ความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคการบริหารสวนตําบลทางาม ใหมี
ศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน ใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะบรรลุผลได
ตองเริ่มมาจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน ซ่ึง เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพจะตองมีมาตรฐานในการ
ทํางานท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการใน การทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานไดดานการพัฒนา
ระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสู การสรางมาตรฐานความโปรงใส และการใหบริการท่ีเปนธรรม
ตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป เพ่ือใหเปนไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทายท่ี       
กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลทางาม ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและคํานึงถึงการมีสวนรวมของ ประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิด ประโยชนสุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ดังนั้น เพ่ือ เปนการสงเสริมการพัฒนา
คุณภาพการบริหารงานบคุคลใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการ ทํางาน มีความโปรงใส และ
ตรวจสอบการท างานไดจึงไดจัดใหมีมาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลข้ึน  
 
3. วัตถุประสงค  
 3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถตรวจสอบได  
 3.3 เพ่ือเปนการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล  
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลทางามใหมี 
ประสิทธิภาพไดคนดีคนเกงเขามาทํางาน  
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4. เปาหมาย/ผลผลิต  
 จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลทางาม จํานวน 1 มาตรการ  
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม  
 
6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 กําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุแตงตั้ง โยกยาย โอนเลื่อนตําแหนง/ เงินเดือน 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดพิษณุโลกท่ีเก่ียวของ  
 6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
 6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล  
 6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
 6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป 
 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  
 
8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  
 
9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลทางาม  
 
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ  
 10.1 ผลผลิต  

 - มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 มาตรการ  
 - เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  

 10.2 ผลลัพธ  
 - มีมาตรการในการลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานบริหารงานบุคคล %  
 - บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม

ต่ํากวา ระดับ 3  
 - การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ

เจาหนาท่ีได 
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 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 2 

---------------------------------- 
 
1. ช่ือกิจกรรมการมอบหมายงานตามคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลทางาม 
2. หลักการและเหตุผล 
  องคการบริหารสวนตําบลทางาม เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ
หนึ่งท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหาร
สวนตําบล ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2538 และแกไขเพ่ิมเติม
ถึงปจจุบัน หนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร ปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหเทศบาลมีหนาท่ีตองทําอีกมากมายในการ ใหบริการสาธารณะแก
ประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ของเทศบาลนั้น มักจะประสบปญหาดานการ อํานวยความสะดวก
ในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝายผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมาย
อํานาจหนาท่ีในการสั่งการอนุมัติอนุญาต ไปยังหัวหนาหนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึงเปน อุปสรรค
อยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่ง ของ
การกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อม 
ประสิทธิภาพเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตามพระราช กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 
และมาตรา 37 ท่ีกําหนดใหการ บริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิน ความจําเปนประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนอง
ความตองการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุมคา  
  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2538 และแกไขเพ่ิมเติมถึง
ปจจุบัน กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบลควบคุมและรับผิดชอบใน การบริหารกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล นายก
องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกองคการบริหารสวนตําบลท่ีไดรับ
แตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติ ราชการของนายกองคการบริหารสวนตําบลกําหนดใหปลัดองคการบริหารเปน
ผูบังคับบัญชาพนักงานองคการบริหารสวนตําบล และลูกจางองคการบริหารสวนตําบลรองจากนายกองคการบริหาร
สวนตําบลและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามนโยบาย และอํานาจ
หนาท่ีอ่ืนตามท่ีมีกฎหมาย กําหนด หรือตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการ พนักงานสวนตําบลจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบลจังหวัดพิษณุโลก ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีตอบสนองความตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความ
ยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจหนาท่ี ขององคการบริหารสวนตําบลข้ึน 
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3. วัตถุประสงค  
 3.1 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน  
 3.2 เพ่ือปองกันการผูกขาดอํานาจหนาท่ีในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ในตําแหนงหนาท่ีราชการ  
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
 จัดทําคําสั่งมอบหมายงานขององคการบริหารสวนตําบลทางามเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรตา
มาตรฐานการกําหนดตําแหนง และตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลทางาม  
 
6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือ สั่งการ  
 6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ 
ปฏิบัติ  
 6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  
 6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งท่ีไดรับมอบหมาย  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 3 ป  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
  - บาท  
 
9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลทางาม  
 
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ  
 10.1 ผลผลิต  
  มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการ  
 10.2 ผลลัพธ  
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี  
  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 
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2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารงานการเงิน งบประมาณ การจัดกาพัสดุ การใชประโยชนในทรัพยสินของ
ทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเกี่ยวของอยางเครงครัด 
 

 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 1 

---------------------------------- 
 

1. กิจกรรม “มาตรการปองกันการใชจายงบประมาณท่ีไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ” 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
 เพ่ือจัดทํามาตรการปองกันการใชจายงบประมาณท่ีไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ และใหการ
บันทึกบัญชีการจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแนวทาง เดียวกันและสอดคลองกับ
การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมีกิจกรรมควบคุมสวนราชการของ
องคการบริหารสวนทางาม ใหเกิดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน ใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลด
ขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและ ดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ ซ่ึงถือเปนเรื่องสําคัญท่ี องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตอง
ทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลทางาม  
 
3. วัตถุประสงค  
 3.1 เพ่ือจัดทํามาตรการปองกันการใชจายงบประมาณท่ีไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ 
และเพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ หนังสือท่ีเก่ียวของ  
 3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ  
  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
 สวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลทางาม  
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 
6. วิธีดําเนินการ  
 1. มาตรการปองกันการใชจายงบประมาณท่ีไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ และกอนการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมใหตรวจสอบความถูกตองวาสามารถเบิกจายงบประมาณ เปนไปตาม  ระเบียบ ประกาศ 
และ หนังสือท่ีเก่ียวของ หรือไม 
 2. จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจายตาม 
งบประมาณท่ีตั้งไว  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปงบประมาณ 2562 - 2564 
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8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  

 
9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทางาม  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 10.1 มีมาตรการปองกันการใชจายงบประมาณท่ีไมสมควร ผิดวัตถุประสงค ไมมีประสิทธิภาพ และบุคลากร
ขององคการบริหารสวนตําบลทางาม มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง การท่ี
เก่ียวของ  
 10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน ทิศทาง
เดียวกัน  
 10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 2 

---------------------------------- 
 

 
2. กิจกรรมการเปดเผยขอมูลการจัดซ้ือ-จัดจางรายโครงการใหสาธารณชนทราบผานทางเว็บไซตหรือส่ือ 
ชองทางอ่ืน ๆ 
2. หลักการและเหตุผล  
 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีซ่ึงกําหนดใหมีการบริหาร 
ราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติ ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 และ
แกไขเพ่ิมเติม และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  
3. วัตถุประสงค  
 3.1 เพ่ือเปดเผยขอมูลการจัดซ้ือจัดจางรายโครงการใหสาธารณชนทราบผานทางเว็บไซตหรือสื่อชองทาง อ่ืน 
ๆ ปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซ้ือจัดจาง  
 3.2 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
 3.3 เพ่ือใหเกิดความโปรงใส ในการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
 กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลทางาม เปดเผยขอมูลการจัดซ้ือจัดจางรายโครงการใหสาธารณชนทราบ
ผานทางเว็บไซตหรือสื่อชองทาง อ่ืน ๆ จํานวน  5 ชองทางข้ึนไป 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม  
 
6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซ้ือจัดจาง  
 6.3 วิเคราะหและสรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  
 6.5 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป  
 6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป  
 6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ ผานทางชองทางตาง ๆ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  
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8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ  
 10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ  
 10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซ้ือจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิด ความ
คุมคาเปนประโยชนกับประชาชน 
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2.2.3 สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดย 
ทัดเทียมกันและโดยไมเลือกปฏิบัติ  
 
1. ช่ือโครงการ “ยกระดับคณุภาพการบริการประชาชน”  
2. หลักการและเหตุผล 
  องคการบริหารสวนตําบลทางามไดใหความสําคัญในการสรางความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติในการ
ใหบริการสาธารณะ/บริการประชาชนใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาประยุกตใชโดยเฉพาะหลักความ
โปรงใส (Transparency) และ หลักเสมอภาค (Equity) โดยไมแบงแยกดาน เพศ ถ่ินกําหนด เชื้อชาติภาษา อายุ
ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือ สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษา การฝกอบรมและอ่ืนๆ สอดคลองกับมาตรา 8 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีได กําหนดใหสวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะ
ไดรับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาค กิจของสวนราชการตองเปนไปโดยความซ่ือสัตยสุจริตสามารถตรวจสอบได 
ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานมีการใชระบบหรือ เกณฑท่ีชัดเจน  
  องคการบริหารสวนตําบลทางาม  จึงมีการนําเทคโนโลยีมาชวยในการปฏิบัติงานเพ่ือลดการใชดุลย
พินิจของเจาหนาท่ี มีการแสดงข้ันตอนการใหบริการแกประชาชนอยางชัดเจน มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบ
เพ่ือปูองกันการละเวน การปฏิบัติหนาท่ีในการใหบริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความ
ตองการของประชาชน เพ่ือให เกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติซ่ึงจะชวยใหการ
บริการของหนวยงานมีความเปนธรรม โปรงใสยิ่งข้ึน  
 
3. วัตถุประสงค  
 3.1 เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในภารกิจตามท่ีกฎหมายกําหนดของหนวยงานใหบริการอยางมีความ เปน
ธรรมและไมเลือกปฏิบัติ  
 3.2 เพ่ือใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผูรับบริการ รอยละ 80  
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 
6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดใหมีระบบ เกณฑหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานท่ีมีความเปนธรรม/ไมเลือกปฏิบัติเปนมาตรฐาน 
เดียวกันโปรงใสและมีประสิทธิภาพ ไดแก ระบบบัตรคิวในการใหบริการ เปนตน  
 6.2 จัดใหมีการแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน อัตราคาบริการ (ถามี) และระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินการ    
ใหผูใชบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียทราบอยางชัดเจน  
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 6.3 จัดใหมีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปูองกันการละเวนการปฏิบัติหนาท่ี ไดแก จัดใหมี กลอง
วงจรปดภายในสถานท่ีใหบริการ  
 6.4 จัดใหมีสถานท่ีสําหรับผูสูงอายุและผูพิการโดยไมเลือกปฏิบัติไดแก ทางลาดชันหองน้ําสําหรับผู พิการ  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
 
8. งบประมาณดําเนินการ  
 - บาท  
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 ทุกกอง/ฝาย/งาน องคการบริหารสวนตําบลทางาม  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 รอยละความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ 
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2.3 มาตรการการใชดุลพนิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
     2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดท่ีเกี่ยวของในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ ท่ีทําการและในระบบเครือขายสารสนเทศขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  
  

 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 1 

---------------------------------- 
 
1. โครงการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพโดยการนําเทคโนโลยีมา
พัฒนาการปฏิบัติงาน, การแสดงข้ันตอน ระยะเวลา, การประเมินผลความพึงพอใจ 
2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546  มาตรา 52 กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับ
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  ตลอดจนจัดใหมี
การรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ  เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานใหสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ีผานมาไดมีการประเมินองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหาร
จัดการท่ีดี ประจําป  และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น 
  เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกร มีประสิทธิภาพและความ
คุมคา  สามารถลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง    หรืออยางนอยมี
ผลการประเมินไมตํ่ากวาปท่ีผานมา  องคการบริหารสวนตําบลทางาม  จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองคามตองการของประชาชน โดยยึดกรอบแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตาม
กฎหมายเปนสําคัญ 
 
3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 3.2 เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลลัพธในดานการบริการประชาชนผูมา
ติดตอขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตตําบลทางาม และผูท่ีมาติดตอราชการกับองคการบริหารสวนตําบลทางาม 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชนทราบโดย
ท่ัวกัน 
 6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
  6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 
  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 เพ่ือนําจุดบกพรองในการจัดทํา
โครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึนอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอไป 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตลอดปงบประมาณ 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 – 2564 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมาติดตอ
ขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได 
 

 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 2 

---------------------------------- 
 
1. มาตรการจัดทําคูมือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 
2. หลักการและเหตุผล 
   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  ไดกําหนดให “ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหการกระทําใดจะตองไดรับอนุญาต
จะตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชน...” โดยมีเปาหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน ลดตนทุนของประชาชน
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริหารของภาครัฐ สรางใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติราชการลดการใชดุลยพินิจ
ของเจาหนาท่ี  เปดเผยข้ันตอน ระยะเวลาใหประชาชนทราบ 

                       ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลทางามในฐานะหนวยงานของรัฐ จึงจะดําเนินการจัดทําคูมือ
สําหรับประชาชนข้ึน และผูสนใจขอรับคูมือสําหรับประชาชนดังกลาวได ณ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน ลดตนทุนของประชาชน 
 3.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริหารของภาครัฐ สรางใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติราชการลดการ
ใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี  เปดเผยข้ันตอน ระยะเวลาใหประชาชนทราบ 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลทางาม/ จัดทําคูมือประชาชน ตามมาตรา 7 ใหครบถวนทุก
กระบวน 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 
 



- 55 - 
 6. วิธีดําเนินการ 
  จัดทําประกาศใช คูมือสําหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ และบนัทกึข้อมลูลงในระบบสารสนเทศให้ครบถ้วน 
 

 7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  ตลอดปงบประมาณ 
 
 8. งบประมาณดําเนินการ 
  - บาท 
 
 9. ผูรับผิดชอบ 
  สวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 
  
 10. ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ 
  10.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน ลดตนทุนของประชาชน 
  10.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริหารของภาครัฐ สรางใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี  เปดเผยข้ันตอน ระยะเวลาใหประชาชนทราบ 
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2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการอ่ืนใด 
ของผูมีอํานาจในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 

 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 1 

---------------------------------- 
 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติอนุญาต ส่ังการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
  การมอบหมายอํานาจหนาท่ีใหผูใตบังคับบัญชาในการบริหารงานในดานตางๆ ภายในองคกรนั้น ก็
เพ่ือ เปนการชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซ่ึงการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจ และขอบขายของความรับผิดชอบท่ีจะมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ
ความรู ความสามารถในการท่ีจะดําเนินการเรื่องนั้นเปนอยางดีดวยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือใหการ
บริหารงานกอใหเกิด ประโยชนสูงสุดแกราชการ ดังนั้น การดําเนินการของหนวยงานตองมีการปรับใหเขากับสภาพ
สังคมและทันตอสถานการณ ท่ีการบริหารราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน แตท้ังนี้ตองมีผูรับผิดชอบตอผลของ
งานซ่ึงเปนหลักการบริหารกิจการ บานเมืองท่ีดี 
  
3. วัตถุประสงค เพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ภายใตกรอบอํานาจหนาท่ีตามท่ี 
กฎหมายกําหนดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชนสูงสุดแกราชการ  
 
4. เปาหมาย  
 คณะผูบริหาร ปลัด หรือหัวหนาสวนราชการ ขององคการบริหารสวนตําบล 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม  
 
6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติอนุญาต สั่งการ แตงตั้ง มอบหมาย คณะผูบริหาร ปลัด หรือ
หัวหนาสวนราชการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ  
 6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ  
 6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจงคณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หรือหัวหนาสวนราชการทุกสวน        
ท่ี ไดรับมอบหมายทราบ  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
  ไมใชงบประมาณ  
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 สวนราชการทุกสวนขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย ความ
สะดวกและการใหบริการประชาชน/บริการสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 
 2.4.1 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

 
 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 1 
---------------------------------- 

 
1. กิจกรรมการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
2. หลักการและเหตุผล 
  องคการบริหารสวนตําบลทางามมีแนวทางในการปฏิบัติ งานใหสอดคลองกับสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติ
แกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติตนให เปนท่ีประจักษโดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีมีความ
ซ่ือสัตยสุจริตมีคุณธรรม จริยธรรม ยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ีใหความ ชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ินดังนั้น 
องคการบริหารสวนตําบลทางามจึงไดจัดกิจกรรม คัดเลือกบุคคลในในพ้ืนท่ี เพ่ือมอบประกาศเกียรติคุณฯ เปนการ
สรางแบบฉบับท่ีดีใหปรากฏแกสาธารณชน และใหสังคมไดตระหนักถึง บุคคลท่ีมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีของคนในชุมชนตอไป 
 
3. วัตถุประสงค  
 3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกแม ผูมีความซ่ือสัตยสุจริต ตั้งม่ันอยูในหลักคุณธรรม จริยธรรม  
 3.2 เพ่ือใหบุคคลท่ีไดรับการคัดเลือกไดเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลทางาม 
  
4. เปาหมาย  
 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแกบุคคลตัวอยาง จํานวน 1 ครั้ง/ปครั้งละ 1-5 คน  
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม  
 
6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการคัดเลือก ใหเปนบุคคล
ดีเดน ประจาํป เพ่ือประกาศให ประชาชนทราบ  
 6.2 แจงประกาศหลักเกณฑในการคัดเลือกใหทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 13 หมูบาน
เพ่ือใหแตละ หมูบานดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลท่ีสมควรเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกในชั้นตนมายังองคการ
บริหารสวนตําบลทางาม เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  
 6.3 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหนาท่ีกลั่นกรองคุณสมบัติผูท่ีถูกเสนอชื่อจากชุมชน  
ตาง ๆ ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 



- 59 - 
 

  6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อบุคคลท่ีผานการกลั่นกรองดานคุณสมบัติโดยเสนอรายชื่อใหผูบริหาร 
ทราบและเห็นชอบ  
  6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบใบประกาศ ตามระเบียบฯ ในวันสําคัญ จํานวน 1 ครั้ง/ป  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  
 
8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทางาม 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
  10.1 ผลผลิต - บุคคล ท่ีไดรับเชิดชูเกียรติไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนกลุมเปาหมาย  
  10.2 ผลลัพธ - บุคคลท่ีไดรับมอบประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไมนอยกวาระดับดี 
          - บุคคลท่ีไดรับการคัดเลือกสามารถเปนตนแบบแกบุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 60 - 
 

2.4.2 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่นหรือมีจิตสาธารณะ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 1 

---------------------------------- 
 

1. กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกบุคคลท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะ หรือจิตสาธารณะ เชน อป
พร. ดีเดน ฯลฯ 
2. หลักการและเหตุผล 
  ดวยองคการบริหารสวนตําบลทางาม เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ จํานวน 
101 ตารางกิโลเมตร แบงออกเปน 13 หมูบาน มีประชากรรวมท้ังสิ้น 5,372 คน ครัวเรือนจํานวน 1,425 ครัวเรือน 
(ขอมูล ณ เดือนธันวาคม 2560) ในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลทางาม มุงสงเสริมใหประชาชนใน
ทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในการ พัฒนางานและแกไขปญหาไดตรงกับความตองการของประชาชนมากท่ีสุด ปจจุบัน
องคการบริหารสวนตําบลทางาม มีหมูบานในพ้ืนท่ีท่ีตองรับผิดชอบ จํานวน 13 ชุมชน เพ่ือให เปนไปตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 2 ท่ีบัญญัติใหประเทศไทยมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2838 ถึงแกไขปจจุบัน ไดกําหนดวา การปฏิบัติงานตามหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชน
สุขของ ประชาชน โดยใชหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน กําหนดให 
องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลและ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 
(16) กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาท่ี สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
และหนวยงานอ่ืนๆ รวมตลอดท้ังการดูแลทุกขสุขของพ่ีนองประชาชนในชุมชน  
  จึงเห็นไดวามีประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลทางาม ท่ีไดเสียสละอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจปฏิบัติหนาท่ี 
โดยไมไดรับคาตอบแทน ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลทางามจึงมีแนวทางในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
สํานักงานคณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติการบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต ในการ
เชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการ ดําเนินกิจการการประพฤติตนใหเปนท่ีประจักษโดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูท่ี
มีความซ่ือสัตยสจุริต มีคุณธรรมจริยธรรม ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน ดังนั้น 
องคการบริหารสวนตําบลทางามจึงไดจัดใหมีกิจกรรมการมอบประกาศ เกียรติคุณแกประชาชนท่ีอุทิศเวลา แรงกาย
แรงใจปฏิบัติหนาท่ีชวยเหลือกิจการสาธารณะ หรือจิตสาธารณะ  
 
3. วัตถุประสงค  
 3.1 เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแกคณะกรรมการชุมชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาท่ีเปน กรรมการ
ชุมชนมาดวยดีจนครบวาระการดํารงตําแหนง  
 3.2 เพ่ือยกยองเชิดชูสตรีแกคณะกรรมการชุมชนท่ีประพฤติปฏิบัติตนเปนประโยชนตอสังคมใหมีขวัญ และ   
กําลังใจ  
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4. เปาหมาย  
 มอบประกาศเกียรติคุณใหแกประชาชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจปฏิบัติหนาท่ีชวยเหลือกิจการสาธารณะ 
หรือจิตสาธารณะ จํานวน 13 หมูบาน 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม  
 
6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 คัดเลือกประชาชนท่ีอุทิศเวลา แรงกายแรงใจปฏิบัติหนาท่ีชวยเหลือกิจการสาธารณะ หรือจิตสาธารณะ  
จํานวน 13 หมูบาน 
 6.2 จัดทําประกาศเกียรติคุณ  
 6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  
 
8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลทางาม  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต - ประชาชนท่ีไดรับการคัดเลือกไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติไมนอยกวารอยละ 100  
 10.2 ผลลัพธ - ประชาชนท่ีไดรับการคัดเลือกไดรับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี  
         - ประชาชนท่ีไดรับการคัดเลือกเปนตนแบบท่ีดีดานการบําเพ็ญประโยชนสาธารณะในทองถ่ิน 
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2.4.3 ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 1 

---------------------------------- 
1. กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลักการและเหตุผล  
  เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลท่ี 9 ทรงมีพระราชดํารัส
ชี้แนะ แนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ปตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ 
และเม่ือ ภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใต
กระแส โลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซ่ึงการเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภค
โดยอาศัย ธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืชสมุนไพร 
พืชใชสอย ใน ลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนาย ทําใหตองใช
ทรัพยากรจากภายนอก มากข้ึน ตนทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหตองหัน
กลับมาท าการเกษตรเพ่ือการ บริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได
จึงเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีนาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเปนการใชพ้ืนท่ีเล็กๆ ใหเกิดประโยชน
ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษ ตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของบริเวณบานนาอยูนาอาศัย และท่ีสําคัญ
สามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจาย ของครอบครัวแทนท่ีจะซ้ือจากตลาด และเหลือจากการบริโภคใน
ครัวเรือนสามารถขายเปนการเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัว อีกดวย  
  องคการบริหารสวนตําบลทางาม จึงไดจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให เปนตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชในการ ดําเนินชีวิตอีกดวย  
 
3. วัตถุประสงค  
  เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากร 
ถายทอดความรูใหแกเกษตรกรรายอ่ืน  
 
4. สถานท่ีดําเนินการ  
  องคการบริหารสวนตําบลทางาม  
 
5. วิธีดําเนินการ  
  5.1 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน  
  5.2 ประชุมกํานันผูใหญบานเพ่ือชี้แจงโครงการและคัดเลือกตัวแทนเกษตรกรในแตละหมูบาน  
  5.3 ประชาสัมพันธ  
  5.4 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน  
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6. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ระหวางเดือนมกราคม – สิงหาคม (ปงบประมาณ 2562 - 2564) 
 
7. งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  
 
8. ผูรับผิดชอบโครงการฯ  
   
9. ตัวช้ีวัด  
 9.1 ตัวชี้วัดท่ี 1 ผูเขารวมกิจกรรมความสนใจรวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80  
 9.2 ตัวชี้วัดท่ี 2 ผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรูไมนอยรอยละ 85 
 
10. ผลลัพธ  
 - เกษตรกรท่ีผานการอบรมสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชดําริตาม หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ และนําไปใชประโยชนการอยางเปนรูปธรรม  
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบ หรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
 2.5.1 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี  
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 1 

---------------------------------- 
 
1. ช่ือ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ”  
2. หลักการและเหตุผล  
  จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีใน
การประเมินท่ีคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึงขอเท็จจริง
ของการ ทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิด
จากปจจัยทาง วัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ีเอ้ือใหเกิดการทุจริต ดังนั้น 
วิธีการบริหารจัดการ ภายในองคกรท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและวัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปน
สิ่งท่ียอมรับไดของ ผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวน
รวมในการตอตานการ ทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและเจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม 
แตเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงาน ตองสรางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสราง แนวรวมในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิด
ความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลทางาม จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ี 
กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีข้ึน 
เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานให สูงข้ึน  
 
3. วัตถุประสงค  
 3.1 เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ 
บานเมืองท่ีดี  
 3.2 เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ  
 3.3 เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ  
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
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6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ินท่ีมี ดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
 6.2 รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ  
 6.3 ประชาสัมพันธพรอมแจงใหทุกสวนราชการถือปฏิบัติ  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
 
8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
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2.5.2 มีการใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอ ท่ีไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 1 

---------------------------------- 
 
1. ช่ือ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ”  
2. หลักการและเหตุผล  
  กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละ 
ประเภทไดใหอํานาจขาราชการในหนวยงานกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลให
องคกร ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหนาท่ี    
ท่ีกําหนดไวใน กฎหมาย กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงในแงของ
การทุจริต จะเก่ียวของกับการใชจายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือให
นักการเมืองทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซ่ึงหนวยงานท้ัง
สํานักงานคณะกรรมการตรวจ เงินแผนดิน(สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(ป.ป.ช.) เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสําคัญ  
  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลทางาม  จึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” 
ข้ึน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไก การตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ  
 
3. วัตถุประสงค  
  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลทางามมีแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามทุจริตและสงเสริม
สนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ใหมีประสิทธิภาพ  
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
  มีแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต และการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององคการบริหารสวนตําบลทางามจากหนวยงานภาครัฐและ องคกรอิสระเปนอยางมีประสิทธิภาพ  
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
  องคการบริหารตําบลทางาม 
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6. วิธีดําเนินการ  
 ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกํากับดูแลและองคกรอิสระ อาทิ  
  - การรับการตรวจจากสาํนักงานตรวจเงินแผนดิน  
  - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปหรือ 
คณะทํางาน LPA จังหวัด  
  - การรับการตรวจจากสาํนักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  
  - มีแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  
 
8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 องคการบริหารสวนตําบลทางามมีแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต และใหความรวมมือใน
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทางามจากหนวยงานภาครัฐและองคกร
อิสระ 
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2.5.3 ดําเนินการใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหา
บุคลากร ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ  
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 1 

---------------------------------- 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมกระบวนการท่ีเหมาะในการลงโทษผูกระทําการทุจริต”  
2. หลักการและเหตุผล  
  ดวยองคการบริหารทางาม มีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
โดยเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซ่ึงสามารถยื่นคํารองเรียนผาน
ชองทาง ตางๆ ไดแก ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพทหรือแจงเบาะแสดวยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการรับ
เรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอน ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงได
แตงตั้งมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากร ในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ เพ่ือสรางกระบวนการท่ีเหมาะในการลงโทษ
ผูกระทําการทุจริต และข้ันตอนการลงโทษผูกระทําผิดการทุจริตท่ีเหมาะสม 
 
  
3. วัตถุประสงค  
 3.1 เพ่ือสรางกระบวนการท่ีเหมาะในการลงโทษผูกระทําการทุจริต และข้ันตอนการลงโทษผูกระทําผิดการ
ทุจริตท่ีเหมาะสม 
 3.2 จัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียนกลาวหาบุคลากร ใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ  
 3.3 มีการติดตาม ตรวจสอบผูกระทําผิดการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
 มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการ  
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
  
6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 กําหนดผูรับผิดชอบ  
 6.2 จัดทํากระบวนการท่ีเหมาะสม และข้ันตอนการลงโทษณผูกระทําผิดทุจริต 
 6.3 มีการติดตาม ตรวจสอบผูกระทําผิดการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 
8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักปลัด และกองชาง 
  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 - มีกระบวนการท่ีเหมาะสมในการลงโทษผูกระทําผิดการทุจริต 
 - มีข้ันตอนการลงโทษผูกระทําผิดการทุจริตท่ีเหมาะสม 
 - มีการติดตาม ตรวจสอบผูกระทําผิดการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ 
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มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน  
 3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอานวยความสะดวกแกประชาชนไดมีสวน
รวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดทุกข้ันตอน  
  3.1.1 จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ  
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 1 

---------------------------------- 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทางามใหมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน”  
2. หลักการและเหตุผล  
 ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงานของรัฐตองจัด
ใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ท่ีทาการของ
หนวยงานของรัฐโดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการ วา “ศูนยขอมูลขาวสาร” โดยมี
เจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดาเนินการตางๆ ของรัฐ  
 ดังนั้น เพ่ือใหการดาเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลทางามจึงไดใหมี
สถานท่ีสาหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซ่ึงไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวน
ตําบลทางาม ใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมองคการบริหารสวนตําบลทางามโดยมี งานประชาสัมพันธ กองวิชาการ
และแผนงาน เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพ่ือประชาชนจะไดสามารถรับรู
สิทธิและหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง 
ในการรักษาประโยชนของตนตอไป  
3. วัตถุประสงค  
 3.1 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล
ทางาม 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม จํานวน 1 แหง  
 
5. พ้ืนท่ีดาเนินการ  
 ณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทางาม  
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6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล  
 6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน  
 6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎ
ขอบังคับท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได ขอมูลครบตาม
รายการท่ีกําหนด  
 6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสาหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป  
 6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564  
 
8. งบประมาณดาเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 2 

---------------------------------- 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540”  
2. หลักการและเหตุผล  
  คุณธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลท่ีหนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการ
บริหารจัดการท่ีดีและสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมไปถึงความโปรงใสการทางานท่ีจาเปนตอง
มีในทุกหนวยงานโดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางท่ีจะชวยใหเกิดความโปรงใสในการทางานคือการ
เปดเผยขอมูลขาวสาร ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเก่ียวกับสิทธิการรับรู
หรือรับทราบขอมูลขาวสารของราชการวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดhรับทราบขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครอง
ของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน” และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ไดระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการวาในระบอบ
ประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดาเนินการตางๆ ของรัฐเปน
สิ่งจาเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งข้ึนการเปดเผย
ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทางามใหประชาชนรับรูอยางถูกตอง รวดเร็วจากการทางานท่ีมี
ประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งท่ีจาเปนอยางยิ่งซ่ึงสอดคลองกับแผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทางาม  
  ดังนั้น เพ่ือเสริมสรางใหองคการบริหารสวนตําบลทางาม มีความโปรงใสในการทางานมากยิ่งข้ึน   
จึงไดจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม นาความโปรงใสสูองคกร เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาลและตัวแทนชุมชน
ไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและเรียนรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส และเม่ือเกิด
ความเขาใจแลวจะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผูใกลชิด สรางเครือขายความรวมมือระหวางเทศบาลกับภาค
ประชาชนใหมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน  
 
3. วัตถุประสงค  
  เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสใน
การทางานและมีความรูเก่ียวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
2540  
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
  - ผูเขารวมอบรม จานวน 50 คน  
  - ผลการเรียนรูเฉลี่ย รอยละ 80  
  - ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 80  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
  องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
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6. วิธีดําเนินการ  
  ข้ันตอนท่ี 1 สํารวจความตองการอบรม  
  ข้ันตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร  
  ข้ันตอนท่ี 3 ดําเนินกิจกรรม  
  ข้ันตอนท่ี 4 วัดผลความรู  
  ข้ันตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
 
8. งบประมาณดําเนินการ  
 -  บาท  
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลทางาม  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 จํานวนผูเขารวมอบรม  
 รอยละของผลการเรียนรูเฉลี่ย  
 รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 
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3.1.2 มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ 
การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เปนไปตามหลักเกณฑวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับ 
ท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได  
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 1 

---------------------------------- 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลายใหประชาชนทราบ”  
2. หลักการและเหตุผล  
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดใหหนวยงานของ
รัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาท่ี แผนงาน 
โครงการและอ่ืนๆ ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลทางามจึงไดจัดทามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและ
หลากหลาย” ข้ึน เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจ
หลักขององคการบริหารสวนตําบลทางาม ไดงายและสะดวกมากข้ึน  
 
3. วัตถุประสงค  
 3.1 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและเขาถึงงาย  
 3.2 เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีหลากหลาย  
 3.3 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน  
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
 มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนท่ี และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา 10 ประเภทข้ึนไป  
 
5. พ้ืนท่ีดาเนินการ  
 พ้ืนท่ีท้ังในเขตองคการบริหารสวนตําบลทางาม  
 
6. วิธีดําเนินการ  
 จัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ไดแก  
 - แผนพัฒนาทองถ่ิน  
 - งบประมาณรายจายประจาป  
 - แผนการดาเนินงาน  
 - แผนอัตรากําลัง  
 - แผนการจัดหาพัสดุ  
 - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
 - สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง  
 - ขอมูลรายรับและรายจาย  
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 - งบแสดงฐานะทางการเงิน  
 - รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน  
 - รายงานผลการปฏิบัติงานประจําป  
 - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
 - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 76 - 
 
3.1.3 มีการปดประกาศ เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการท่ีเปนประโยชนกับการมีสวนรวม
ตรวจสอบของประชาชน  
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 1 

---------------------------------- 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของ อบต.ทางาม”  
2. หลักการและเหตุผล  
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดใหหนวยงานของ
รัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาท่ี แผนงาน 
โครงการและอ่ืนๆ  
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลทางาม จึงไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ 
ของหนวยงานผานทางชองทางท่ีหลากหลาย เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย ไดแก 
หนวยประชาสัมพันธ ณ ท่ีทาการของหนวยงาน เว็บไซตของหนวยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลข
โทรศัพทเฉพาะ การเผยแพรขอมูลทางสื่อสิ่งพิมพตางๆ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตามภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบล
ทางามไดงายและสะดวกมากข้ึน  
 
3. วัตถุประสงค  
 3.1 เพ่ือใหมีชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงานท่ีหลากหลาย  
 3.2 เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกมากยิ่งข้ึน  
 3.3 เพ่ือใหมีชองทางในการรับเรื่องรองเรียนท่ีเขาถึงประชาชนไดงาย  
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
 ชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน จํานวนไมนอยกวา 7 ชองทาง  
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 พ้ืนท่ีท้ังในและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลทางาม  
 
6. วิธีดาเนินการ  
 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอานวยความสะดวกแกประชาชน ไดแก  
 - บอรดหนาสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทางาม  
 - บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลทางาม  
 รานคาชุมชนตามชุมชน/หมูบาน  
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 - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายขาว/รถกระจายเสียง/หนวยประชาสัมพันธ  
เคลื่อนท่ี  
 - ศูนยขอมูลขาวสารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีเจาหนาท่ีใหบริการประจําและให  
ประชาชนสืบคนไดเอง  
 - จัดสงเอกสารเผยแพรรายงานประจําป  
 - ประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผานสื่อมวลชน/การจัด  
แถลงขาว  
 - หนังสือพิมพหรือวิทยุทองถ่ิน  
 - ประกาศผานเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ท่ีมีขอมูลผลการดาเนินงานขององคกรปกครองสวน  
ทองถ่ิน  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
 
8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 จํานวนชองทางในการเผยแพรขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
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3.2 การรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน  
3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมีผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของประชาชนใน
ทองถิ่น  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 1 

---------------------------------- 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจดัทําประชาคมหมูบานเพ่ือบานเพ่ือปรับปรุงแผนชุมชน และจัดทําแผนพัฒนาของ
องคการบริหารทางาม  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทํางานรวมกันของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา ทบทวน 
ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นํา
แผนชุมชนสูการปฏิบัติซ่ึงเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินของประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลทางามไดดําเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน ประจําปงบประมาณ 
2561 เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลทางาม ประจําป พ.ศ. 2561 – 2564 รวมถึง
การนําเขาบรรจุไวในรางขอบัญญัติงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลในปถัดไป องคการบริหารสวนตําบลทา
งามจึงไดจัดใหมีโครงการจัดทําประชาคมหมูบานเพ่ือบานเพ่ือปรับปรุงแผนชุมชน และจัดทําแผนพัฒนาขององคการ
บริหารทางาม  ข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทํา หรือ เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 
2564 ตอไป 
 
3. วัตถุประสงค  
 3.1 เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนาไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนาทองถ่ิน  
 3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนาชุมชน  
 3.3 เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบล     
ทางาม 
 3.4 เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน  
 3.5 เพ่ือฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบประชาธิปไตย
แบบมีสวนรวม  
 3.6 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  
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4. เปาหมาย/ผลผลิต  
 จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 13 หมูบาน ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลทางามสําหรับใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซ่ึงแผนงานของชุมชน เพ่ือการจัดทํา หรือ เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564  ขององคการบริหารสวนตําบลทางาม  
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 ตําบลทางาม  จํานวน 13 หมูบาน  
 
6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
 6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน  
 6.3 ประสานวทิยากร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
 6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ  
 6.5 ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล  
 6.6 จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกําหนด  
 6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน  
 6.8 จัดทําแผนชุมชนเพ่ือสงใหสํานักปลัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
 6.9 ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน จํานวน 13 หมูบาน 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 
8. งบประมาณดําเนินการ  
 30,000 บาท  
 
9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลทางาม  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 1. มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน  
 2. ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน  
 3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจไุวในแผนพัฒนาสี่ป  
 4. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน  
 5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
 6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 2 

---------------------------------- 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจดัทําประชาคมตําบลเพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนแผนชุมชนแบบบูรณาการและจัดทํา
แผนพัฒนาขององคการบริหารทางาม  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทํางานรวมกันของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา ทบทวน 
ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นํา
แผนชุมชนสูการปฏิบัติซ่ึงเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินของประชาชน 
องคการบริหารสวนตําบลทางามไดดําเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน ประจําปงบประมาณ 
2561 เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลทางาม ประจําป พ.ศ. 2561 – 2564 รวมถึง
การนําเขาบรรจุไวในรางขอบัญญัติงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลในปถัดไป องคการบริหารสวนตําบลทา
งามจึงไดจัดใหมี : โครงการจัดทําประชาคมตําบลเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการและจัดทํา
แผนพัฒนาขององคการบริหารทางาม เพ่ือบานเพ่ือปรับปรุงแผนชุมชน และจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหาร   
ทางามข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทํา หรือ เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564 
ตอไป 
 
3. วัตถุประสงค  
 3.1 เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนแบบบูรณา
การและวางแผนพัฒนาทองถ่ิน และสนับสนุนเครือขายภาคประชาสังคม 
 3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนาชุมชน  
 3.3 เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบล     
ทางาม 
 3.4 เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน  
 3.5 เพ่ือฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบประชาธิปไตย
แบบมีสวนรวม  
 3.6 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  
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4. เปาหมาย/ผลผลิต  
 จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 13 หมูบาน ในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลทางามสําหรับใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซ่ึงแผนงานของชุมชน เพ่ือการจัดทํา หรือ เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ. 2561 – 2564  ขององคการบริหารสวนตําบลทางาม และสนับสนุน
เครือขายภาคประชาสังคม 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 ตําบลทางาม  จํานวน 13 หมูบาน  
 

6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
 6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน  
 6.3 ประสานวทิยากร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
 6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ  
 6.5 ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล  
 6.6 จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกําหนด  
 6.7 จัดประชุมประชาคมตําบลเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพเสนอบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน  
 6.8 จัดทําแผนชุมชนเพ่ือสงใหสํานักปลัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
 6.9 ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 จัดเวทีประชุมประชาคมตําบล และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพเสนอบรรจุเขา
แผนพัฒนาทองถ่ิน จํานวน 13 หมูบาน , ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
8. งบประมาณดําเนินการ  
 10,000 บาท  
 

9. ผูรับผิดชอบ  
 สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลทางาม  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 1. มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน และ
สนับสนุนเครือขายภาคประชาสังคม 
 2. ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน  
 3. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจไุวในแผนพัฒนาสี่ป  
 4. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน  
 5. ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
 6. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
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3.2.2 มีชองทางใหประชาชนในทองถ่ินสามารถรองเรียน/รองทุกขไดโดยสะดวก 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ลําดับท่ี 1 
---------------------------------- 

 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมมีชองทางใหประชาชนในทองถิ่นสามารถรองเรียน/รองทุกข ไดโดยสะดวก 
 2. หลักการและเหตุผล  
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ  
บริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชน
ผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของ
ประชาชนเปนสําคัญ ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวก
และตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลทางาม จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
เพ่ือไวสาหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขจากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตาง ๆ  
 

3. วัตถุประสงค  
 3.1 เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีมีชองทางใหประชาชนในทองถ่ินสามารถ
รองเรียน/รองทุกข ไดโดยสะดวก  และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตองหรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงาน
โครงการแกไขปญหาตอไป  
 3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทางาม  
 3.3 เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุลากรขององคการบริหารสวนตําบลกับประชาชนในพ้ืนท่ี  
 

4. เปาหมาย  
 มีชองทางใหประชาชนในทองถ่ินสามารถรองเรียน/รองทุกข ไดโดยสะดวก ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับ
ความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ 
สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกัน
ไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทางาม 
   
6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  
 6.2 เผยแพรประชาสมัพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน  
 6.3 นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปนและ
เรงดวน  
 6.4 แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชน ผูรองเรียน/
รองทุกขไดทราบถึงการไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทาง  
รองทุกข/รองเรียน , ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
 
8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
  มีชองทางใหประชาชนในทองถ่ินสามารถรองเรียน/รองทุกข ไดโดยสะดวก ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับ
ความเดือดรอนรําคาญหรือผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ 
สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกัน
ไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชน ผูรองเรียน/รองทุกขไดทราบถึงการไดรับเรื่อง ระยะเวลา 
และผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 1 

---------------------------------- 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชน ผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึง
การไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 2. หลักการและเหตุผล  
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมีเปาหมายใหมีการ  
บริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชน
ผูรับบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของ
ประชาชนเปนสําคัญ ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวก
และตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลทางาม จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวรองทุกข
เพ่ือไวสาหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขจากประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนตาง ๆ และรายงานหรือแจงเปนลาย
ลักษณอักษรใหประชาชน ผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเก่ียวกับ
เรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 

3. วัตถุประสงค  
 3.1 เพ่ือแกไขขอรองเรียน/รองทุกข อยางเหมาะสมภายใน 15 วัน หากไมสามารถดําเนินการไดทันภายใน 
15 วัน ตองชี้แจงใหผูรองเรียนทราบ 
 3.2 เพ่ือใหมีชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนใหรองเรียน/รองทุกขติดตามผลไดดวยตนเอง และมีการ
รายงานผลการดําเนินการหรือความกาวหนาเรื่องรองเรียนใหรองเรียน/รองทุกขทราบ  
 3.3 มีการแจงผลเรื่องรองเรียน/รองทุกขหรือแจงผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกขให
รองเรียน/รองทุกขทราบอยางเหมาะสม 
 3.4 รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน/รองทุกข พรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข 
เผยแพรใหสาธารณชนทราบ  
 

4. เปาหมาย  
 มีการรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชน ผูรองเรียน/รองทุกข ไดทราบถึงการไดรับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการได
อยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนอง
ตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความ
แตกตางกันไดอยางเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนตามมาได  
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทางาม 
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6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 แกไขขอรองเรียน/รองทุกขอยางเหมาะสมภายใน 15 วัน หากไมสามารถดําเนินการไดทันภายใน 15 วัน 
ตองชี้แจงใหผูรองเรียนทราบ 
 6.2 จัดใหมีชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนใหรองเรียน/รองทุกขติดตามผลไดดวยตนเอง และมีการรายงาน
ผลการดําเนินการหรือความกาวหนาเรื่องรองเรียน/รองทุกขใหผูรองเรียนทราบ  
 6.3 แจงผลเรื่องรองเรียน/รองทุกขหรือแจงผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกขใหผูรองเรียน
ทราบอยางเหมาะสม 
 6.4 รายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน/รองทุกข พรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข 
เผยแพรใหสาธารณชนทราบ  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชองทาง  
รองทุกข/รองเรียน , ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
 
8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 10.ผูรองเรียน/รองทุกข ไดรับการแกไขขอรองเรียนอยางเหมาะสมภายใน 15 วัน หากไมสามารถดําเนินการ
ไดทันภายใน 15 วัน ตองชี้แจงใหผูรองเรียนทราบ 
 10.2 ผูรองเรียน/รองทุกข มีชองทางการติดตามเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียนติดตามผลไดดวยตนเอง และมี
การรายงานผลการดําเนินการหรือความกาวหนาเรื่องรองเรียนใหทราบ  
 10.3 แจงผลเรื่องรองเรียนหรือแจงผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนใหผูรองเรียน/รองทุกขทราบ
อยางเหมาะสม 
 10.4 รายงานสรุปผลการดําเนนิการเรื่องรองเรียน พรอมระบุปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข เผยแพรให
สาธารณชนทราบ  
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3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 3.3.1 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ  
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 1 

---------------------------------- 
 
1. ช่ือโครงการ : การแตงตั้งผูแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการในการจัดทําแผนพัฒนาขององคการ
บริหารสวนตําบลทางาม และการมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ 
2. หลักการและเหตุผล  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 
1 องคกรจัดทาแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกรจัดทาแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลทางามในฐานะองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบองคการบริหารสวนตําบลทางาม มีองคกรในการจัดทาแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 องคการบริหารสวน
ตําบลทางาม จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทางามข้ึน  
 
3. วัตถุประสงค  
 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทางาม และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวน
รวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทางามและ
แผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลทางามใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาท่ีประชาคมองคการบริหาร
สวนตําบลทางามฯ และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทางามกําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และ
สุจริต  
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
 คณะกรรมการสนับสนนุการจัดทาแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทางาม จํานวน 2 คน  
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 
6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 จัดประชุมประชาคมตําบล เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมทองถ่ิน  
 
7. ระยะเวลาดาเนินการ  
 ป พ.ศ. 2562 - 2564  
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8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 องคการบริหารสวนตําบลทางามมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  
ทางามเพ่ือเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เพ่ือใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลทางามท่ีเกิดจากความตองการของประชาคม เปนไปดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และให
ความสําคัญในการตอตานการทุจริต 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 2 

---------------------------------- 
 

1. กิจกรรมการเปดโอกาสใหประชาชนไดรวมแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติราชการ และมีสวนรวมในการ

ดําเนินงานตามโครงการ 

2. หลักการและเหตุผล 
  การมีสวนรวมของประชาชน  หมายถึง  กระบวนการท่ีประชาชนและผูท่ีเก่ียวของมีโอกาสไดเขา
รวมในการรับรู  เรียนรูทําความเขาใจ  รวมแสดงทัศนะ  รวมเสนอปญหาและประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของ  รวมคิด
แนวทาง  รวมแกไขปญหา  รวมกระบวนการตัดสินใจและรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา  ซ่ึงการ
มีสวนรวมมี 5 ระดับ  คือ  ระดับการใหขอมูล  ระดับการปรึกษาหารือ  ระดับการเขามาเก่ียวของ  ระดับความรวมมือ 
และระดับเสริมอํานาจประชาชน  ซ่ึงเปนระดับสูงสุดของการมีสวนรวมของประชาชนในการมอบอํานาจการตัดสินใจ
โดยประชาชนเปนผูกําหนด 
  องคการบริหารสวนตําบลทางาม  จึงไดจัดทําโครงการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมซ่ึง

เปนการกําหนดชองทางหรือกลไกการใหขอมูลขาวสารและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  เ พ่ือให

สถาบันอุดมศึกษาไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวม หรือการบริหารราชการในระบบเปดจากการปฏิบัติจริง 

และไดพัฒนาเพ่ิมระดับการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐและภาค

ประชาชนท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือใหประชาชน  ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูเก่ียวของรวมรับรู เรียนรู  ทําความเขาใจใน
กระบวนการบริหารราชการและการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 
  2. เพ่ือเปดโอกาสใหผูเก่ียวของและประชาชนในทองถ่ินรวมแสดงความคิดเห็นเสนอปญหา รวมคิด
แกปญหา ในประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของ 
  3. เพ่ือใหเกิดแนวคิดในกระบวนการพัฒนาระบบราชการ รวมกระบวนการในการตัดสินใจ  โดย
คํานึงถึงความตองการและประโยชนสุขของประชาชน 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลทางาม และผูมารับบริการขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
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6. วิธีดําเนินการ 
  1.  แตงตั้งคณะทํางานวิเคราะหประชาชน กลุมเปาหมายหรือผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของกับ
ภารกิจหลักหรือครอบคลุมยุทธศาสตรท่ีสําคัญ 
  2.  ทําแนวทางท่ีเหมาะสมในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม  โดยพิจารณาจากระดับ
การมีสวนรวมท้ัง 5 ระดับ  และนําผลการทบทวนวิเคราะห ตามขอ 1 มาประกอบดวย 
  3.  จัดใหมีชองทาง หรือกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนกลุมเปาหมาย หรือผูมีสวนได
สวนเสีย  ท่ีเก่ียวของกับประเด็นท่ีกําหนดและรายงานสรุปผลความคิดเห็นรวมท้ังดําเนินการสงเสริมกิจกรรมสราง
ความสัมพันธกับประชาชนกลุมเปาหมาย หรือผูมีสวนไดสวนเสียตามประเด็นท่ีกําหนด 
  4.  คณะทํางานภาคประชาชนรวมกันจัดทําแบบแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวม ตามประเด็นท่ี
กําหนด นําเสนอผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบ 
  5.  คณะทํางานรวมกันดําเนินงานตามและติดตามแผนงาน/โครงการแบบมีสวนรวมจนสําเร็จ
ครบถวนและติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานคณะทํางานภาคประชาชนและเผยแพรประชาสัมพันธใหผูมี
สวนไดเสียทราบอยางชัดเจนเปนรูปธรรม 
  6.  สรุปผลการดําเนินงาน/โครงการแบบมีสวนรวมแลวนําไปวิเคราะหจัดทําแนวทางหรือแผน/
โครงการท่ีจะดําเนินการเสนอตอผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562-2564 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลทางาม  
   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ๑.  คณะทํางานรวม ผูมีสวนไดสวนเสียและผูเก่ียวของ ไดเรียนรูทําความเขาใจในกระบวนการ
บริหารราชการและการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 
  ๒.  ผูเก่ียวของและประชาชนในทองถ่ินมีโอกาสไดรวมแสดงความคิดเห็น เสนอแนวทางแกปญหา
และเสนอประเด็นการพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
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3.3.2 ดําเนินการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 1 

---------------------------------- 
 

1. กิจกรรมแตงตั้งผูแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยมีสวนรวมใน
การตรวจสอบ ติดตามประเมินผลโครงการและการปรับปรุงแกไขโครงการ 
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงสอดคลองกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
  1. การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  
  2. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  
  3. การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
  ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลทางามใหเกิดความ
โปรงใส ตรวจสอบไดเสริมสรางบทบาทของประชาชน เขามามีสวนรวมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมูบาน และ
เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงสอดคลองกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
 
3. วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลทางามใหเกิดความโปรงใส 
ตรวจสอบได เสริมสรางบทบาทของประชาชน  
  2. เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลทางาม 
 
4. เปาหมาย  
  ผูแทนชุมชน ผูแทนสภาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนพนักงานเทศบาล  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
  องคการบริหารสวนตําบลทางาม  
 
6. วิธีดําเนินการโครงการ  
  6.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ  
  6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองคการบริหารสวนตําบลทางามตามหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
  6.3 รายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบ ตามหลักเกณฑฯ กําหนด  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  (ปงบประมาณ 2562 – 2564)  
 
8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลทางาม  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
     - เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล   
ทางาม หรือโครงการท่ีมีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทําใหองคการบริหารสวนตําบลทางามมีความโปรงใส 
ตรวจสอบได 
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มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด  
  4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทาระบบควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล  
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 1 

---------------------------------- 
 

1. มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบตรวจสอบภายใน 
2. หลักการและเหตุผล 
  การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล
ทางาม ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาด
และลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบสําคัญท่ีแทรกอยูในการ
ปฏิบัติงานตามปกติซ่ึงจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนถูกตอง ตามระเบียบ และกฎหมายท่ีกําหนดโดยฝาย
ผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช โดยรวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารเพ่ือใหสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคของการดําเนินงาน อีกท้ังยังเปนการกําหนดใหมีลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติท่ีมีขอบเขตแนวทางท่ีถูกตอง
และใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานซ่ึงเปนแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบ
ภายในอยางมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ จะทําใหการปฏิบัติงาน 
ขององคการบริหารสวนตําบลทางามเปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 
 นอกจากนี้ การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในยังเปนการดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยวาดวยการตรวจสอบภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๕ และระเบียบคณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดินวาดวยการปฏิบัติหนาท่ีของผูตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

3. วัตถุประสงค 
  3.1  เพ่ือมีหนวยตรวจสอบภายใน/มีผูปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบภายในท่ีมีการทํางานอยางเปนอิสระ

และมีการนําผลการตรวจสอบภายในไปใชในการปรับปรุงเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต 
      3.2  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด  
      3.3  เพ่ือใหมีเผยแพรผลการตรวจสอบภายในใหสาธารณชนทราบ 
      3.4  เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะหรือแนวในการปรับปรุง
แกไขการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
      3.5  เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการไดทราบปญหาการปฏิบัติงานของ ผูใตบังคับบัญชาและสามารถ
ตัดสินใจแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ  
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
         4.1  ครอบคลุมการตรวจสอบ วิเคราะห รวมท้ังการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในตลอดจนประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ จํานวน ๓ สวน
งาน ประกอบดวย สํานักปลัด  กองคลัง  กองชาง  
     
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 
6. วิธีดําเนินการ 
    สํานักปลัด อบต.  ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
    กองคลัง ตรวจสอบทางการเงินและตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของ 
    กองชาง  ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบและกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

     ระยะเวลาของขอมูลท่ีตรวจสอบ    ตรวจสอบขอมูลประจําปงบประมาณ (1 ตุลาคม - 30 กันยายน) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
     ปงบประมาณ 2562 - 2564 
 
9. ผูรับผิดชอบ 
   สํานักปลัด  กองคลัง กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  3.1  มีหนวยตรวจสอบภายใน/มีผูปฏิบัติหนาท่ีตรวจสอบภายในท่ีมีการทํางานอยางเปนอิสระและมีการนํา
ผลการตรวจสอบภายในไปใชในการปรับปรุงเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต 
 3.2  มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด  
 3.3  มีการเผยแพรผลการตรวจสอบภายในใหสาธารณชนทราบ 
 3.4  มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะหรือแนวในการปรับปรุงแกไข
การปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 3.5  หัวหนาสวนราชการไดทราบปญหาการปฏิบัติงานของ ผูใตบังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจแกไขปญหา
ตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและทันเหตุการณ  
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 4.1.2 มีการทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน 
 

 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 1 

---------------------------------- 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว รายงานตอผูกากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ ดังนั้น เพ่ือใหการ
ปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบลทางาม จึงไดมีการจัดทาและรายงานการ
ควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป  
 
3. วัตถุประสงค  
  1. เพ่ือใหมีระบบควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 
  2. เพ่ือใหมีการนําผลการควบคุมภายในไปใชในการปรับปรุงเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปองกัน
การทุจริต  
  3. เพ่ือใหมีการเผยแพรผลการควบคุมภายในใหสาธารณชนทราบ  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
  สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
  สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลทางาม   
6. วิธีดําเนินการ  
  1. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร  
  2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดบัหนวยงานยอย  
  3. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
  4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดบัหนวยงานยอย ดาเนินการ
ประเมินองคประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
  5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือจัด
ทารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนาเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงานใหผูกากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  
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7. ระยะเวลาการดาเนินการ  
  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564)  
 
8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณดาเนินการ  
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลทางาม  
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 10.1 มีระบบควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 10.2 มีการนําผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลทางามไปใชในการปรับปรุงเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพในการปองกันการทุจริต  
 10.3 มีการเผยแพรผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลทางามใหสาธารณชนทราบ  
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4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามชองทางท่ีสามารถ
ดําเนินการได  
 4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ 
แตงตั้ง โอน ยายขาราชการ พนักงาน ลูกจาง  
 

 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 1 

---------------------------------- 
 
1. กิจกรรมการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แตงตั้ง การโอน ยาย  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
  การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเก่ียวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจขององคกรจึง
มักจะกําหนดหนาท่ีของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ีปฏิบัติงานใน
องคกรหรือหนวยงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงคองคการบริหารสวน
ตําบลทางาม จึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดย
พิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การ
เลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพ่ือใหการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลทางามเปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวยความ
โปรงใสและเปนธรรม  
  3.2 เพ่ือใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง
การโอน ยาย  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
  พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ท่ีมีการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคล  
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
  องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
6. วิธีการดําเนินการ  
  ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย  
  - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลทางามไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด  
  - การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน 
รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน  
  - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 
  - มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 
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 - ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเปนกรรมการ รวมถึงมีการแตงตั้ง
ประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดาเนินการในการบรรจุแตงตั้ง  
 - การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.อบต.จังหวัด) กอน  
 - ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลทางามจะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันท่ี
องคการบริหารสวนตําบลทางามรับมติ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.อบต.จังหวัด)  
การเล่ือนระดับ/เล่ือนตําแหนง  
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลทางามไดดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด  
 - มีการแจงผูท่ีมีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติท่ีจะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง  
 - มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายใน
ตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหาร
สวนตําบลทางาม 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูhขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง  
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอ่ืนเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน
ตําแหนงเพ่ือความโปรงใส  
 - มีการออกคาสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดาเนินการอยางชัดเจน  
 - ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดาเนินการท่ี
ตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได  
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.อบต.จังหวัด) กอน  
 - ในการออกคาสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง องคการบริหารสวนตําบลทางามจะออกคาสั่งแตงตั้งได
ตองไมกอนวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลทางามรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด)  
การเล่ือนข้ันเงินเดือน  
 - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการองคการ
บริหารสวนตําบลทางามไดดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
อยางเครงครัด  
 - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑใหบุคลากร
ทราบ  
 - มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม  
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อน
ข้ันเงินเดือน มีการนาขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน ขอมูล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตน
เหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน  



- 98 - 
 - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยงผลการ
ประเมินท่ีไมเปนธรรม  
 - นายกองคการบริหารสวนตําบลทางามออกคําสั่งการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน  
 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ  
 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  
 
8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 ตัวช้ีวัด  
 กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความกาวหนา
ของข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ  
 ผลลัพธ  
 ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบรหิารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ การโอน ยาย ของ
องคการบริหารสวนตําบลทางามและมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมท้ังเปดเผยและสามารถอธิบายผล
ท่ีเกิดข้ึนดังกลาวไดทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชน
สามารถตรวจสอบความถูกตองได 
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4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จายเงิน การหา
ประโยชนจากทรัพยสินของทางราชการ  
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 1 

---------------------------------- 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
  การปฏิบัติงานดานการการคลัง ไดแก การใชจายงบประมาณตามขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบลทางามเปนการทํางานท่ีตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีวิธีการทางานตอง
อยู ในกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความ
สะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองท้ังระเบียบกฎหมาย ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาค
กันไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการ
ทุจริตคอรรัปชั่นมีการทางานมีกระบวนการท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและ
ภายนอกไมพบขอบกพรองมีกระบวนการทางการคลังท่ีเปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพ่ือจัดใหประชาชนเขารวมสังเกตการณในการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล
ทางาม 
  3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได  
  3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ  
  3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบไดจึงตองมีการปรับปรุงแกไขการ
ทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบความ
ถูกตองได  
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทางาม 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
  องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
6. วิธีดําเนินการ  
  1. จัดทางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การ
เบิกจายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม โดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทางามภายในเกาสิบวันนับแตวัน
สิ้นปและจัดทารายงานแสดงผลการดาเนินงานตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด เพ่ือนาเสนอผูบริหาร
ทองถ่ิน และประกาศสาเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบทุกสามเดือน  
  2. จัดใหประชาชนเขารวมสังเกตการณในการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล    
ทางามในการจัดทําโครงการ การเบิกจายงบประมาณ และการรับฟงการประชุมสภาฯ 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 ตลอดปงบประมาณ 2562 - 2564  และดําเนินการอยางตอเนื่อง  
8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 กองคลังองคการบริหารสวนตําบลทางาม 
  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
 10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
 10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูบริการ 
 10.4 ประชาชนไดมีสวนรวมสังเกตการณในการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลทางาม 
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4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ  
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 1 

---------------------------------- 
 
1. ช่ือกิจกรรม : การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ  
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  
  การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง เปนกระบวนการท่ีมีความสําคัญท่ี
จะบริหารสัญญาใหบรรลุตามวัตถุประสงค และเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญาอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผูท่ีไดรับ
แตงตั้งใหทาหนาท่ีกรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจางและผูควบคุมงาน จะตองมีความรูความเขาใจในอํานาจ
หนาท่ีตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และเขาใจเง่ือนไขขอกําหนด
ท่ีระบุไวhในสัญญาเปนอยางดี เพราะหากไมเขาใจหรือเขาใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไมครบถวนในหนาท่ีความ
รับผิดชอบตามอํานาจหนาท่ีท่ีตนเองไดรับการแตงตั้งใหทาหนาท่ีแลว อาจทาใหเกิดความเสียหายตอทางราชการได 
องคการบริหารสวนตําบลทางามเห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจาง ประกอบกับไดมีการ
เชิญใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจรับงานจาง เพ่ือความโปรงใส จึงไดจัดกิจกรรมการสงเสริมใหประชาชน
มีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ เพ่ือใหผูท่ีไดรับแตงตั้งใหทาหนาท่ีกรรมการตรวจการจางมีความรู 
ความเขาใจ ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายไดอยางถูกตอง  
3. วัตถุประสงค  
  3.1 เพ่ือใหผูปฏิบัติงานและผูไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจการจาง ทําหนาท่ีตรวจงานจาง
อยางถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบท่ีเก่ียวของ  
  3.2 เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนเขารวมเขารวมสังเกตการณในการจัดหาพัสดุข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่ง 
โดยมีการออกประกาศรายงานผลการดําเนินโครงการทุกข้ันตอนใหประชาชนไดทราบ และตามชองทางท่ีประชาชน
เขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก 
4. เปาหมาย  
  คณะกรรมการตรวจการจาง  ประชาชนท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีตําบลทางาม 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
  องคการบริหารสวนตําบลทางาม  
6. วิธีดําเนินการ  
  6.1 เสนอโครงการใหผูบริหารอนุมัติ  
  6.2 จัดอบรมใหความรูแกคณะกรรมการตรวจการจาง  
  6.3 ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจางใหเขารวมอบรม  
  6.4 ทําหนังสือประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนเขารวมในการตรวจรับงานจาง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  
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8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 งานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
  
10. ผลลัพธ  
 คณะกรรมการตรวจการจางทําหนาท่ีตรวจงานจางอยางถูกตองสอดคลองกับขอบังคับหรือระเบียบท่ี
เก่ียวของ และประชาชนเขารวมเขารวมสังเกตการณในการจัดหาพัสดุ มีการออกประกาศรายงานผลการดําเนิน
โครงการทุกข้ันตอนใหประชาชนไดทราบ และตามชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก 
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4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น  
 4.3.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีให
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไว   
 - รายละเอียดโครงการ ตาม มิติท่ี 1 ขอ 1.1.1 

 
4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารตามกระบวนการ 
และวิธีการท่ีกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวของไดกําหนดไวโดยไมฝกใฝฝายใด  
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 1 

---------------------------------- 
 
1. ช่ือ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
2. หลักการและเหตุผล  
  การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปน
กลไกสําคัญท่ีใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการบริหารปจจุบัน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดาเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ 
สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดาเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความเรียบรอยและ
ถูกตอง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคการบริหารสวนตําบลทางามมีบรรยากาศการ
ทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สามารถนาไปสูความโปรงใสใน
องคการบริหารสวนตําบลทางามและลดการทุจริต องคการบริหารสวนตําบลทางามจึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริม
สมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภา
ทองถ่ินในการเปนหนวยตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลทางามเพ่ือใหการปฏิบัติงานโปรงใสและสามารถตรวจสอบได อีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได  
 
3. วัตถุประสงค  
 3.1 เพ่ือเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
 3.2 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได  
 3.3 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาท่ีของตนเองมากข้ึน  
 
4. เปาหมาย  
 ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทางาม จํานวน 26 คน  
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
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6. วิธีการดําเนินงาน  
 6.1 จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสาหรับการประชุม  
 6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดาเนินการตางๆ เชน การจัดซ้ือจัดจาง
โครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําปการตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  
 6.3 สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 
7. ระยะเวลาดําเนินงาน  
  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  
 
8. งบประมาณดาเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 งานกิจการสภา สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 
10. ผลลัพธ  
 10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  
 10.2 การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
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4.4 เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต  
 4.4.1 สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต  
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการเฝาระวังการคอรรัปช่ันโดยภาคประชาชน  
2. หลักการและเหตุผล  
 คอรรัปชั่น หมายถึง การใชตําแหนงหนาท่ีสาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชนของ
พวกพองโดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาท่ีของรัฐมีหนาท่ีรักษาผลประโยชนของสวนรวม หากใช
ตําแหนงหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายกระทาการเพ่ือผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวามีการกระทาคอรรัปชั่นการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และสอดคลองกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนน
การพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ ท้ังนี้ เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไววางใจในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล 
  
3. วัตถุประสงค  
 สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชั่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต  
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองคการบริหารสวนตําบลทางาม  
 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
 องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
  
6. วิธีดําเนินการ  
 6.1 เชิญคณะกรรมการหมูบาน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชั่น  
 6.2 เชิญคณะกรรมการหมูบาน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชั่นขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564)  
 
8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 10.1 คณะกรรมการหมูบานมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชั่นและสามารถตรวจสอบการคอรรัปชั่นได  
 10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการหมูบาน เปนหนวยเฝาระวังการคอรรัปชั่นขององคการบริหารสวน
ตําบลทางาม 
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 4.4.2 บูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต  

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับท่ี 1 

---------------------------------- 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล  
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 กําหนดใหเทศบาลมี
ภารกิจหนาท่ีท่ีตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาทองถ่ิน การจัดทางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการ
นั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของ
รัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตซ่ึงมุงเนนในการสรางจิตสานึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความ
เขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตปญหาเก่ียวกับการทุจริต
คอรรัปชั่นสามารถเกิดข้ึนไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถ่ินจนถึงระดับชาติ ซ่ึงองคการบริหารสวน
ตําบลทางาม มีภารกิจหนาท่ีในการบริหารราชการทองถ่ินใหมีความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของ
ภาครัฐภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนท่ัวไปในการรวมกันพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
และมีเศรษฐกิจท่ีดีในทองถ่ิน ดังนั้น การท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จาเปนจะตอง
มีองคประกอบหลายๆ ดาน ในการรวมกันพัฒนาทองถ่ิน ในการนี้ การมีเครือขายท่ีดีท่ีคอยสนับสนุนและรวมมือกัน
พัฒนาทองถ่ิน จึงเปนสิ่งจาเปน โดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น ซ่ึงเปนการเปดโอกาสให
ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับองคการบริหารสวน
ตําบลทางาม ในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทา รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพ่ือปูองกันการ
ทุจริตคอรรัปชั่นในทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลทางาม พิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจําเปน 
จึงไดจัดทามาตรการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปูองกันการทุจริตข้ึน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของเครือขายดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง  
 
3. วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือสรางแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน  
 2. เพ่ือพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต  
 3. เพ่ือใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทางาม  
 
4. เปาหมาย  
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทางาม 
เขามามีสวนรวมในการเปนเครือขายดานการปูองกันการทุจริตรวมกับองคการบริหารสวนตําบลทางาม 
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5. สถานท่ีดําเนินการ  
 ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทางาม 
  
6. วิธีดําเนินงาน  
 1. แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดานการปองกัน
การทุจริตองคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 2. จัดทําฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงบริเวณใกลเคียง โดย
การลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย  
 3. เปดโอกาสใหเครือขายท่ีไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลทา
งามในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทา และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต  
 4. สงเสริมสนับสนุนและอานวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการทุจริต  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564)  
 
8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไมใชงบประมาณ  
 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 1. ทําใหเกิดแกนนํา แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน  
 2. ทําใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสานึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต  

3. ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทางาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
สวนท่ี 1 บทนํา 

 
 
 
 



 
 
 

สวนท่ี 2 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

 

 

 

 



 

 

 

สวนท่ี 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการ 

 

 

 

 



 

 

      

 

ภาคผนวก 

 
 
 
 



 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทางาม 
เรื่อง  ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 2564) 

********************************** 
  ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับสมบูรณท่ีกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต 
(Zero Tolerance and Clean Thailand)” ซ่ึงกําหนดพันธกิจหลักเพ่ือสรางวัฒนธรรมการตอตานการทุจริต 
ยกระดับ ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน และปฏิรูปกระบวนการปองกันและปราบปรามการทุจริตท้ัง
ระบบ ใหมีมาตรฐานเทียบเทาสากล ผานยุทธศาสตร 6 ดาน ไดแกสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต ยกระดับเจตจํานง
ทางการเมืองในการตอตานการทุจริต สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไก
และ กระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย  
 

  องคการบริหารสวนตําบลทางาม จึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4 ป (พ.ศ.

2562-2564) ข้ึนตามแนวทางของหนังสือ สํานักงาน ป.ป.ช. ท่ี ปช 0004/ว 0019 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2560 

เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใชแนวทางการขับเคลื่อนดาน

การปองกันและปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/ กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนํา 

ไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยาง

แทจริง  องคการบริหารสวนตําบลทางาม ไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2562 - 

2564) เปนท่ีเรียบรอยแลว  

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  2  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2561 

                                                                  

(นายศิริวัฒน  ฟกคง) 
           นายกองคการบริหารสวนตําบลทางาม 
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