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ส่วนที่ 1 
 

บทน า  
 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการ บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคล หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่
มีอยู่ในปจัจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก ่
การกระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์ 
สําคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่
ในทางปฏิบัติทําใหแนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน  

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จําแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด

จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตวับุคคล  
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเขา้ใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม  
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบ จากภาคส่วนตางๆ  
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  

 
สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้  

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างทีท่ําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ 
กฎหมายที่ไมเ่ข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ทําให้เกิดการทุจริต  

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให้
คน ในปัจจุบันมุ้งเน้นที่การสร้างความร่ํารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทําพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งข้ึน  

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด กลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้  

 
 
 



 
 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่ 
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาด
ในโครงการกอ่สร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ 

5) การได้รับคาตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายไดไ้มเ่พียงพอตอ่รายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่ง ที่ทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทําให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม "รายได้พิเศษ" ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป 
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตัง้มากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด 
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ยอมจะทําการ
ทุจริตฉอ้ราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านบ้านลาด  
 
2. หลักการและเหตุผล  
 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา 
ลําดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการบ้านลาด เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการบ้านลาด ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก 
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของ
ทางราชการอยูเ่สมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น มีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
การทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) 
พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างป ี2555 - 2558 อยูที่ 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 โดย
ในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศ
สิงค์โปรและประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 
2558 ได้ลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการ
คอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 

แม้ว่าคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไดจ้ัดทํายุทธศาสตรช์าติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่จะลดน้อยถอยลง 
สาเหตุที่ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่ง
เป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคม
อุปถัมภ์ที่ทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับ
กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริต
คอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานที่ไม่ได้บูรณาการความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่
สามารถทําไดอ้ย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง  



 
 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ 
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการบ้านลาด หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ 
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต" มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลัก
ออกเปน็ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไมท่นต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการบ้านลาดในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  
ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 
3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ดําเนินการจัดทํา แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่าน โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปา้หมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  
 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  
 

1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการบ้านลาดในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการบ้านลาด 
ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น  

3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านบ้าน
ลาดที่ดี (Good Governance) 

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
 
 
 
 



 
 

4. เป้าหมาย  
1) ข้าราชการฝ่ายการบ้านลาด ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิ
ชอบของขา้ราชการ  

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอยา่งเหมาะสม  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  
 
5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  

1) ข้าราชการฝ่ายการบ้านลาด ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ 
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใ์ช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน  

2) องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านบ้านลาดที่
ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่รว่มคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลบ้าน
ลาดที่มีจิตสํานึกรักท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ  
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเขม้แข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทํา การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือขา่ยในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 2 
รายละเอียดกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

(ภาพรวม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมไม่ทน
ต่อการทุจริต 

มิติที่  3 การส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

มิ ติที่  4  การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ
การปฏิ บั ติ ร า ชการ อง ค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อ
ป้องกันการทุจริต 

การสร้างจิตสํานึกและความ
ต ร ะ ห นั ก แ ก่ บุ ค ล า ก ร ทั้ ง
ข้ า ร า ชก า รก า ร เ มื อ ง ฝ่ า ย
บริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝ่ ายสภาท้องถิ่ น  และฝ่ าย
ประจําขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

มีการจัดวางระบบและรายงาน
ก า รค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ต า ม ที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
กําหนด 

จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อํ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ก่
ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ มี ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

แสดงเจตจํานงทางการเมืองใน
กา รต่ อ ต้ า นกา รทุ จ ริ ต ขอ ง
ผู้บริหาร 

 

มาตรการการใช้ดุลยพินิจและ
ใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตาม
ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร
บ้านเมืองทีด ี

 

การสนับสนุนให้ภาคประชาชน
มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ
หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถดําเนินการได้ ส ร้ า ง จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ ค ว า ม

ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

การรับฟังความคิดเห็นและการ
รั บ แ ล ะ ต อ บ ส น อ ง เ รื่ อ ง
ร้ อ ง เ รี ย น / ร้ อ ง ทุ ก ข์ ข อ ง
ประชาชน 

 

การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/
บุคคลในการดําเนินกิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้ เป็นที่
ประจักษ์ 

 

ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม บ ท บ า ท ก า ร
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

ส ร้ า ง จิ ต สํ า นึ ก แ ล ะ ค ว า ม
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุ ม ช น  ( Community)  แ ล ะ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่ อ
ต่อต้านการทุจริต 

การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

มาตรการจัดการในกรณี ได้
ท ร า บ  ห รื อ รั บ แ จ้ ง  ห รื อ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

 

เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุ ม ช น  ( Community)  แ ล ะ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่ อ
ต่อต้านการทุจริต 

เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุ ม ช น  ( Community)  แ ล ะ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่ อ
ต่อต้านการทุจริต 



 

 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
การพิจารณากําหนด โครงการ/กิจกรรม ประกอบตามแผนงานนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ กลุ่มหรือ

กิจกรรมเป้าหมายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สอดรับกับการมิติที่ 1 ในลักษณะ ดังนี้ 
 

มิติ กลุ่ม/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

วัถตุประสงค์และกิจกรรม 

มิติที่ 1 
การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตสํานึกและ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้ง ข้าราชการ
การบ้านลาดฝ่าย
บริหาร ข้าราชการ
การบ้านลาดฝ่ายสภา
ท้องถิ่นและฝ่าย
ประจําขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

กิจกรรม : พิจารณากําหนดให้มี เช่น โครงการฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดู
งาน การมอบหมายให้บุคคลในกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการศึกษาอบรมตาม
หน่วยงานราชการจัดให้มีข้ึน และซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการ
ดําเนินการในลักษณะดังนี้ด้วย 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้บุคคลในกลุ่มเป้าหมายมีจิตสํานึกและตระหนักถึง 
1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้ความสําคัญ
เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ 

- ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อผลการดําเนินงาน 
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
- ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบของตนอย่างเป็นธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 

คํานึงถึงประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นและประเทศชาติ 
- ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
- ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่หรืออํานาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือ

บุคคลใกล้ชิด 
- ความเชื่อมั่นของบุคลากรในหน่วยงานต่องานและบรรยากาศในการทํางาน 
- มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ 
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ กระตือรือร้น เต็มใจ ทํางานรวดเร็วเต็ม

ความสามารถ โดยมุ่งผลสําเร็จของงาน 
- มีการถ่ายทอดพฤติกรรมการทํางานที่ดี มีคุณธรรม และซื่อสัตย์สุจริต

ภายในหน่วยงานในแก่กันอยู่เสมอ 
- การแสดงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ เมื่อหน่วยงานเกิดความเสียหาย

อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด 
- การแสดงความรับผิดชอบของผู้บริหาร หากการดําเนินงานของหน่วยงาน

ส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 
- มีมาตรการในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ท่ีไม่มีความรับผิดชอบต่อการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
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  1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวล
จริยธรรม โดยให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

- กําหนด พฒันา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

- ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ 
1.1.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกัน
แห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยให้ความสําคัญเกี่ยวกับ 
เรื่อง ดังต่อไปนี้ 

- มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

- มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
- เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุง

นโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
- มีการจัดทําคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
- มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
- มีการรายงานผล และข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
- มีการใช้แอพพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช ม.100 และ 103 เป็นเครื่องมือ

ในการเสริมสร้างองค์ความรู้เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดย
ส่งเสริมให้บุคลากรทดสอบเพ่ือวัดความเข้าใจในแอพพลิเคชัน เพ่ือเกิดความ
ตระหนักในการดํารงตนตามกรอบกฎหมาย 

1.2 การสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

กิจกรรม : พิจารณากําหนดให้มีแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมการสัมมนา 
ศึกษา อบรม ศึกษาดูงาน การรณรงค์ 
วัตถุประสงค์ : โดยให้บุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบกิจการและ
ประชาชนทุกเพศและทุกภาคส่วน ได้ตระหนักในการดําเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติตน โดย 
1.2.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

- เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
1.2.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

- เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม 
- พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 

1.2.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ขับเคลื่อนการดําเนินงานใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจําวัน 
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 1.3 การสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักแก่เด็ก
เยาวชน 

กิจกรรม : พิจารณากําหนดให้มีโครงการ/กิจกรรม/การอบรมให้ความรู้ การ
ประกวด การยกย่อง การมีส่วนร่วมกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการต่อต้านการทุจริต 
วัตถุประสงค์ : ให้กลุ่มเป้าหมายมีจิตสํานึกและตระหนักในความซื่อสัตย์ 
สุจริตการมีจิตสาธารณะ และต่อต้านการทุจริต 
1.3.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

- นําหลักสูตรทางศาสนาไปใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1.3.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

- นําแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสร้างความตระหนักรู้และมี
ส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตสําหรับนักเรียน เพ่ือนําไปใช้ในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- นําสาระการเรียนรู้ เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตไปใช้ในสถานศึกษา 
1.3.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

- เครือข่ายแกนนําเยาวชนบริการสาธารณะ 
- เยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
การพิจารณากําหนด โครงการ/กิจกรรม ประกอบตามแผนงานนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ กลุ่มหรือ

กิจกรรมเป้าหมายในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สอดรับกับการมิติที่ 2 ในลักษณะ ดังนี้ 
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มิติที่ 2 
การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ป้องกัน
การทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานง
ทางการบ้านลาดใน
การต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหาร 

กิจกรรม : กําหนดให้มีระเบียบเป็นแนวทางปฏิบัติภายใน/การออกคําสั่งให้ถือ
ปฏิบัติ นโยบาย มาตรการ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการบ้านลาดในการต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

 - ผู้บริหารมีการแสดงเจตจํานงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 

- ผู้บริหารมีการแสดงเจตาจํานงว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ต่อ
สาธารณชน 

- ผู้บริหารมีการกําหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม 
เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 

- ผู้บริหารมีการสนับสนุนงบประมาณหรือการดําเนินการ เพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใสและซื่อสัตย์มากขึ้นในหน่วยงาน 

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

กิจกรรม : โดยกําหนดให้มีระเบียบเป็นแนวทางปฏิบัติภายใน/การออกคําสั่ง
ให้ถือปฏิบัติ เพ่ือให้มีการสร้างกระบวนการที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ทุกขั้นตอน 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมทั้ง
ในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน และการ
มอบหมายงาน 

- ดําเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เป็นอย่างดี 
- การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส 

- การได้รับคําสั่งที่ไม่เป็นธรรม โดยไม่มีสาเหตุอันควร 

- การได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชาให้ทํางานส่วนตัวที่
มิใช้งานราชการ อย่างไม่เหมาะสม 

- การรับรู้ถึงผลเสียจากการไม่ปฏิบัติตามคําสั่งที่ไม่เหมาะสม 

- การให้สินบน เงินพิเศษ ความบันเทิง หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ 
- ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ เพื่อ

ประโยชน์กับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอ่ืน 
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  2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ 
การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พิจารณาให้มี
เนื้อหาเพ่ือให้มีการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่อไปนี้ด้วย 

- การใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 

- การใช้จ่ายเงินเพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนเอง/พวกพ้อง 

- การรับรู้เกี่ยวกับใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างไม่เหมาะสมหรือ
มากเกินความจําเป็น ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ 

- การพัฒนาแผนและกระบวนการ การจัดซื้อ-จัดจ้าง 

- การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และนําผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงการ
จัดซื้อในปีงบประมาณถัดไป 

- การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการให้สาธารณชนทราบผ่าน
เว็บไซต์ หรือสื่อช่องทางต่าง ๆ  
2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้
เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน โดยทัดเทียมก้ันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ โดยให้
ความสําคัญในเรื่องต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

- แนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

- คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

- ปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอน เป็นมาตรฐาน ยึดหลักความถูกต้อง 

- รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 

- การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
- บริหารจัดการที่ยุติธรรมและตรงไปตรงมาในการให้บริการ 

- ใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้เป็นมาตรฐาน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 

- แสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ อย่างชัดเจน 

- ให้บริการโดยจัดลําดับก่อน – หลัง 

- ให้บริการแล้วเสร็จในระยะที่เหมาะสม 

- ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

- ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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 2.3 มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและใช้
อํานาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้าน
บ้านลาดที่ดี 

กําหนดให้มีกรอบการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร/เจ้าหน้าที่/ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านบ้านลาดที่ดี ได้แก่ 
2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการ
บริการประชาชนรายละเอียดที่เก่ียวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ทําการ
และในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- การเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่างชัดเจน 

- การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการมาตรฐานการให้บริการ 

- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการ 

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ 
ปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการอ่ืนใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

- การให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

- ปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงการใช้อํานาจหน้าที่โดยชอบธรรมและถูก
กฎหมาย 

- ปฏิบัติหน้าที่โดยดําเนินการตามข้ันตอนอย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาด 

 
2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล 
ในการดําเนิน
กิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์ 

พิจารณาให้มี โครงการ/กิจกรรม ยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคคล
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นที่ประจักษ์ในความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต การบําเพ็ญ
ประโยชน์ เพ่ือส่วนรวม โดยกําหนดให้มี 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นคุณธรรม 
จริยธรรม 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะของ
ท้องถิ่น 

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพีง 
2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบ หรือ รับแจ้ง 
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1 ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการ
กิจการบ้านบ้านลาดที่ดี 
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอท่ีได้
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.5.3 ดําเนินให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 

 
 
 
 



 

 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 การพิจารณากําหนดให้มีโครงการ/กิจกรรมประกอบแผนงานนี้ โดยกําหนดให้มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายใน
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สอดรับกับการมิติที่ 3 ในลักษณะดังนี้ 
 

 

มิติ 
 

กลุ่ม/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

 

วัตถุประสงค์และกิจกรรมตัวอย่าง 
 

 มิติที่ 3  
การส่งเสริม
บทบาทและ
กา ร มี ส่ วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 
 

3.1 จัดให้มีและ
เ ผ ยแพร่ ข้ อ มู ล
ข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอํานวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าที่ของ
องค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ อ งถิ่ น ไ ด้                 
ทุกขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 
- ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
- มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการของหน่วยงาน 
- มีการแสดงข้อมูลการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานละสื่ออ่ืนๆ 
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่
กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

- การประกาศ เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง 
- การเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบ 

   - การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนของหน่วยงาน 
   - ผลการประเมินการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลภาคประชาชน 
3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็น
ประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
   - การเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับและ
สถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน 

3.2 การรั บ ฟั ง
ความคิดเห็น การ
รั บ แ ล ะ ก า ร
ตอบสนองเรื่ อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 
 

พิจารณากําหนดให้มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะทําให้ประชาชนหรือผู้มารับ
บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับระบบการร้องเรียนของหน่วยงานสามารถแบ่ง
ประเด็น ได้แก่ การตอบสนองข้อร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียนและการแจ้งผล
การร้องเรียน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมี
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 
3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้โดยสะดวก 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชน  ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข ์

 
 
 

 



 

 

 

มิติ 
 

กลุ่ม/กิจกรรม 
เป้าหมาย 

 

วัตถุประสงค์และกิจกรรมตัวอย่าง 
 

 3.3 การส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกิจการ
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

พิจารณากําหนดให้มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่จะทําให้ประชาชนหรือ
ประชาคมในท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้ามารับทราบและมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็นการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทํางบประมาณ การจัดทํากิจกรรมอ่ืนใดรวมทั้ง
การมีส่วนร่วมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํา
งบประมาณ 

- แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดทําแผนพัฒนา 
- การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนงาน/โครงการ 
- การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ 
- การมีส่วนร่วมดําเนินการตามโครงการ 

3.3.2 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
- เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุ 

3.3.3 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

- แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
- การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ 
- การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การพิจารณากําหนดให้มีโครงการ/กิจกรรมประกอบแผนงานนี้ โดยกําหนดให้มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายใน
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่สอดรับกับการมิติที่ 4 ในลักษณะดังนี้ 

 
มิติ 

 
กลุ่ม/กิจกรรม 

เป้าหมาย 

 
วัตถุประสงค์และกิจกรรมตัวอย่าง 

 
มิติที่ 4 
การ
เสริมสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

4.1 มีการจัดงาน
และวางระบบ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจสอบแผ่นดิน
กําหนด 
 

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้มีการจัดทํา
แผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตาม การปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 
  

4.2 การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือ 
การบริหาราชการ
ตามช่องทางที่
สามารถ
ดําเนินการได้ 
 

ออกระเบียบภายในหรือค าสั่งให้ถือปฏิบัติ เรื่องการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการด าเนินโครงการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส าหรับให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการ 
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหาร
งบประมาณ การรับ – จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินจากราชการ 
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ ทั้งนี้ 
ให้อยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย 

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 
 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ 
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนด
ไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

 4.4 เสริมพลังการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 
 

พิจารณากําหนดให้มีแผน/โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมแนวร่วมหรือการสร้าง
เครือข่ายกับทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริต/เฝ้าระวังการทุจริตในเขตพ้ืนที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
 

 
 
 
 



 

 

แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564)  

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง
สังคมท่ีไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตสํานึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการการบ้านลาดฝ่าย
บริหาร ข้าราชการการบ้านลาด 
ฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่าย
ประจําขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

1.1.1 กิจกรรมบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
1.1.2 (1) มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฎิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน” 
1.1.2(2) มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการทุจริต” 
1.1.3 กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์
ทับซ้อนให้กับบุคลากรในสังกัดขององค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
 

30,000.- 
 
- 
 
 

10,000.- 
 

30,000.- 

30,000.- 
 
- 
 
 

10,000.- 
 

30,000.- 

30,000.- 
 
- 
 
 

10,000.- 
 

30,000.- 

10,000.- 
- 
 
 
 

10,000.- 
 

30,000.- 

 

1.2 การสร้างจิตสํานึกและ
ความตระหนักแก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนในท้องถ่ิน 

1.2.1 กิจกรรมปลูกผักริมรั้ว 10,000.- 10,000.- 10,000.- 10,000.-  

1.3 การสร้างจิตสํานึกและ
ความตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 
 

1.3.1 กิจกรรมพาน้องท่องธรรมะ - - - -  

มิติท่ี 1 รวม 0 โครงการ/ 4 กิจกรรม/ 2 มาตรการ 80,000.- 80,000.- 80,000.- 80,000.-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2565 หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การ
บริหาร
ราชการ
เพื่อ
ป้องกัน
การ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจํานงทาง
การบ้านลาด
ในการต่อต้าน
การทุจริตของ
ผู้บริหาร 

2.1.1 กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์การบริส่วนตําบล 
ท่าช้าง 

- - - -  

2.2 มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 กิจกรรม “มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล” 
2.2.2 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี” 
2.2.3 กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อ 
ราชการ 
 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

 

2.3 มาตรการ
การใช้ดุลย
พินิจและใช้
อํานาจหน้าที่
ให้เป็นไปตาม
หลักบริหาร
กิจการบ้าน
บ้านลาดที่ดี 

2.3.1 กิจกรรมลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2.3.2(1) มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
2.3.2 (2) มาตรการ มอบอํานาจของนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

 

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ดําเนินกิจการ 
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.1 กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร
ดีเด่น  
2.4.2 กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กร
ดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าช้าง 
2.4.3 กิจกรรม เชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอพี
ยง 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
- 
 
 
 
- 
 

 

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณี
ได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1 มาตรการ จัดทําข้อตกลงการปฎิบัติราชการ 
2.5.2 มาตรการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐ
และองค์กรอิสระ 
2.5.3 มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
- 

 

มิติท่ี 2 รวม 0 โครงการ/ 8 กิจกรรม/ 5 มาตรการ - - - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการ
อํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุก
ข้ันตอน 

3.1.1 (1)มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 
3.1.1 (3) กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม 
พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
3.1.2 มาตรการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
สําคัญและหลากหลาย 
3.1.3 มาตรการ จัดให้มีช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าช้าง 
 

5,000.- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

5,000.- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

5,000.- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

5,000.- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น 
การรับและการตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ
ประชาชน 

3.2.1 กิจกรรม การดําเนินงานศูนย์รับเรื่อง
ร้องทุกข์ องค์การบริหารบริหารส่วนตําบลท่า
ช้าง 
3.2.2 มาตรการกําหนดข้ันตอน/
กระบวนการเรื่องร้องเรียน (สํานักปลัด) 
3.2.3 กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ รับทราบ 
 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมบริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
3.3.1 (2) กิจกรรมประชุมประชาคม
หมู่บ้านและประชาคมตําบลประจําปี 
3.3.1 (3) มาตรการ การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 
3.3.2 มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
3.3.3 มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านบ้าน
ลาดที่ดีขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 

มิติท่ี 3 รวม 0 โครงการ/ 4 กิจกรรม/ 7 มาตรการ 5,000.- 5,000.- 5,000.- 5,000.-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2565 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การ
เสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมตรวจเงิน
แผ่นดินกําหนด 

4.1.1 (1) กิจกรรมจัดทําแผนการตรวจสอบ
ภายในประจําปี ประจําปีงบประมาณ  
4.1.1 (2) กิจกรรมจัดทํารายงานการ
ควบคุมภายใน  
4.1.2 กิจกรรม ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 

 

4.2 การสนับสนุนให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการบริหาร
ราชการ ตามช่องทางที่สามารถ
ดําเนินการได้ 

4.2.1 มาตรการ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคล 
4.2.2 กิจกรรม การรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนทราบ 
4.2.3 กิจกรรม อบรมกรรมการตรวจการ
จ้าง 
 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 

4.3.1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถ่ิน ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน 
4.3.2 กิจกรรม ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ิน
ให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ฝ่ายบริหาร 
 

10,000.- 
 
 
- 

10,000.- 
 
 
- 

10,000.- 
 
 
- 

10,000.- 
 
 
- 

 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Community) และ
บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 กิจกรรมติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณี
พบเห็นการทุจริต 
4.4.2 มาตรการ การส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
 

5,000.- 
 
- 
 

5,000.- 
 
- 

5,000.- 
 
- 

5,000.- 
 
- 

 

มิติท่ี 4 รวม 0 โครงการ/ 8 กิจกรรม/ 2 มาตรการ 15,000. 15,000.- 15,000. 15,000.-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 3 
 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมทีไ่ม่ทนต่อการทจุริต  
 
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการบ้านลาดฝ่ายบริหาร ข้าราชการ

การบ้านลาดฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝา่ยประจ าขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  

1.1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล”  
2. หลักการและเหตุผล  

หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสําคัญในการบริหารและ
การ ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสํานึกในการทํางาน
และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหา                 
ความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอรรัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอน               
ความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรรัปชั่น            
อย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอรรัปชั่นใน สังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ต่างเห็น
พ้องตรงกันว่าการที่จะทําให้ปัญหาการคอรรัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องนําหลักธรรมาภิบาล                
ไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการบ้านลาด ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคม
อย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสํานึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่  กับการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชั่น ทั้งนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซึ่ง
ประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประ
ประสิทธิผล                 และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ ใน
บทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็น
แนวทางการปฏิรูป             การบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณ
เชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลัก
ธรรมาภิบาลไป                       เป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น 
ปัจจุบันยังคงอยู่บน                      ความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักนิติ
ธรรม หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบ
ได้ (Accountability)                หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
ดังนั้น การพิจารณา คัดเลือก                   นําองค์ประกอบหลักของ ธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกใน
การสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใส สําหรับหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ จะต้องคํานึงถึงกรอบเป้าหมาย วัตถุประสงค์
แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หน่วยงานองค์กร สามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านบ้านลาดและ
สังคมที่ดีไดต่้อไป  

ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าช้างจึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น  
 
 



 

 

 
3. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรม และจริยธรรม  

2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  

3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนําไปประยุกตใ์ช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้  

4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับ
องคก์รได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4. เป้าหมาย  

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง  
6. วิธีด าเนินการ  

1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร  
4. จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม  
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน  
4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ  
120,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ

จริยธรรม  
2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ

สามารถนําไป ประยุกต์ใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้ 
4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองคค์วามรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กรได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 
 



 

 

 
1.1.2 (1) สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤตามประมวลจริยธรรม 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลท่า
ช้าง พ.ศ. 2553 โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระทําประกอบกับได้ มีประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น                
เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2546 กําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทั่วไปใช้ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเป็นเครื่องกํากับความประพฤติของตน 
ดังนี้ พึงดํารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ,              
พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ, พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัย
ไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก, พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า ,พึงพัฒนาทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ  และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สํานักงาน 
ก.พ. ไดก้ําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ 
โดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่และไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัย
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างควรนํา
แนวทางการดําเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าช้างได้จัดทํา มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าช้าง” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการบ้านลาดและฝ่ายประจําทุกระดับนําไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมก่ระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์
ทับซอ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคก์รและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง เพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.3 เพ่ือทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนไดเ้สีย 

3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและขา้ราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองคก์ร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามลําดับ 



 

 

3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน 
รวมทั้งเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบตัิงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
6. วิธีด าเนินการ 

1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง เพ่ือใช้เป็นค่านิยมสําหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง เปิดเผยเป็น
การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร             
ของราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน      
ของรัฐเป็นข้อมูลขา่วสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
1.1.2 (2) สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤตามประมวลจริยธรรม 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “เสริมสร้างองคค์วามรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
มุง่สู่การเปน็ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการบ้านลาด หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างจึงได้กําหนด แนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้
สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเสริมสร้างองคค์วามรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานจ้าง 

3.2 เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานจ้าง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ข้อมูลองค์ความรู้ด้านการตอ่ต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
6. วิธีด าเนินการ 

1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสํานึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาท ิกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การปลูกจิตสํานึก 

2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองคค์วามรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

40,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

จํานวนขอ้มูล/องค์กรความรู้ด้านการตอ่ต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่ 
 



 

 

 
 
1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “ให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซอ้นให้กับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง การกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเปน็การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระทําความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) 
แตก่ลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

“ผลประโยชน์ทับซอ้น” หมายถึง สถานการณท์ี่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ
ใช้อิทธิพลตามอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไมใ่ช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆ 
ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จํากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอํานาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่
ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเขา้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดย
กําหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแกเ่จ้าหน้าที ่เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 
จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนตําบลท่าช้าง เพ่ือให้
พนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องกํากับความประพฤติของตน 
เพ่ือไมใ่หเ้กิดผลประโยชน์ทับซอ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเขา้ใจแกพ่นักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซอ้น 

3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 

3.3 เพ่ือเสริมสร้างใหข้้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างมีจิตสํานึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุง่มัน่ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หนว่ยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นมุง่สู่การเปน็ข้าราชการทอ้งถิ่นไทยใสสะอาด 
4. เป้าหมาย 

พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
 
 



 

 

 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
6. วิธีการด าเนินการ 

จัดประชุมประจําเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

120,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัด องคก์ารบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ตัวช้ีวัด 
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลลัพธ์ 
พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ

ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซอ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในทอ้งถิ่น  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “ปลูกผักริมรั้ว”  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีขึ้น ซึ่งเห็นได้จากสถิติของผู้ป่วยที่มารับ
บริการรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ และอัตราการป่วยจากโรคที่ไม่ติดต่อเพ่ิมสูงขึ้น 
โรงพยาบาลก็ต้องเพ่ิมขนาดของโรงพยาบาลเพ่ือให้รองรับผู้ที่มารับบริการ ซึ่งเป็นภาระที่รัฐบาลจะต้องเสีย
งบประมาณในการดําเนินการเป็นอันมาก และเป็น การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนื่องจากต้นเหตุของปัญหาสุขภาพที่
สําคัญมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาหารที่มีการปลอมปนสารเคมี หรือผักผลไม้ที่ไม่
ปลอดสารพิษ เพราะเกษตรกรผู้ผลิตใช้สารกําจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธี เพ่ือเหตุผลทางการค้าและพาณิชย์ ทําให้
สารเคมีที่เปน็โทษเหล่านั้น ตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างยากท่ีจะหลีกเลี่ยง แนวทางในการป้องกันปัญหาที่เป็นการแก้ที่
ต้นเหตุแบบยั่งยืน คือการให้สุขศึกษาแกป่ระชาชน และการส่งเสริมการปลูกผักเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  

การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรีย์ก็เปน็หนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่ดี 
มีประโยชน์แตก่ระนั้นสําหรับประชาชนที่ไม่เคยปลูกผักเลยก็เป็นปญัหาใหญในการที่จะเริ่มต้นที่จะเรียนรู้การปลูก
ผักดว้ยตนเอง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างตระหนักในปัญหานี้ จึงไดร้ว่มกันจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ระหว่างกลุ่มเศรษฐกิจชุมชนด้วยกันเอง  
3.2 เพ่ืออนุรักษพืชผักถิ่น พันธุ์พ้ืนบ้านลาด และขยายพันธุ์พืชที่เป็นสารอาหารให้คงอยูไว้  
3.3 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพื่อให้เหมาะแก่การเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจาก

การใช้สารเคมีสงเคราะห์ใดๆ  
3.4 ลดรายจ่ายในครัวเรือนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้แนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจ

พอเพียง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

4.1 สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน  
4.2 ประชาชนทั่วไป  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
พ้ืนที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลท่าช้าง  

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ขั้นเตรียมการ  

- มีการวางแผนการให้ความรู้ แบง่กลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เป็นผู้
ประสานงาน  

- รวบรวมบล็อกของสมาชิกท่ีปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทานเองเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
- แบ่งกลุ่มยอ่ย แบ่งหัวขอ้โครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เป็นผู้ประสานงาน  

6.2 ขั้นปฏิบัติ  
- รวบรวมบล็อกของสมาชิก หรือลิงค์ภายนอกท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและดูแลผักอินทรีย์ 

เพ่ือให้สมาชิกท่ีร่วมโครงการได้ศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติ  
- แจกจ่ายและแลกเปลี่ยนพันธุ์ผัก  
- กระตุ้นการนําเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดวิทยาการซึ่งกัน



 

 

และกัน  
- จัดให้มีการนําเสนอผลผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม  

6.3 ขั้นประเมินผล  
- การนําเสนอผลงานที่กําลังเพาะปลูก และ ผลผลิตที่สําเร็จแล้ว  
- มีการสํารวจความก้าวหน้าของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรีย์เพ่ือการบริโภค 

(จํานวนครัวเรือน คิดเปน็ร้อยละ)  
- ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีขึ้น  
- ขั้นปรับปรุงและพัฒนา  
- มีการสรุปปัญหาที่ได้ จากการดําเนินการที่ผ่านมา โดยดูตัวชี้วัดจากการประเมินผล และหา

แนวทางแก้ไขรว่มกัน  
- ส่งเสริมให้เกิดธนาคารพันธุ์พืชสวนครัวสําหรับให้บริการสมาชิก  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
40,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 สมาชิกท่ีร่วมโครงการมีความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์  
10.2 สมาชิกสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง  
10.3 เพ่ิมผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ  
10.4 ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการปลูกผักบริโภคเอง ได้เกิดการเรียนรู้ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงเกิดประโยชน์ต่อตนเองและเกิดการแบ่งปัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “พาน้องท่องธรรมะ”  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  

ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลง
เพลิดเพลินในกระแส ค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงาย ไร้สาระ 
ล้าสมัย จึงดําเนินชีวิตโดยขาดหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจที่จะทําให้ชีวิตมีความม่ันคงและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ใน
ชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการดําเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย 
หรือแก้ปัญหาด้วยการพ่ึงยาเสพติด  

เด็กและเยาวชนคือพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มคนที่
มีพลังอันสําคัญ ที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและ
เยาวชนเป็นวัยที่มีความคิด สร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าทํา 
กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและ พลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง
พร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อ หรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่
จะพัฒนาตนเองให้ เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการ พัฒนาประเทศชาติเ พ่ือความ
เจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพ่ือให้เยาวชนมีจริยธรรม มี
ศีลธรรม และมีคา่นิยมในการดําเนินชีวิตที่เหมาะสม  

โครงการอบรม "พาน้องท่องธรรมะ" เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและ
ปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะ
ในการดําเนินชีวิต "เก่ง ดี และ มีความสุข" เพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่นําธรรมะนําหลักคําสอนที่รับไปประยุกต์ใช้
ชีวิตประจําวัน คือการพัฒนากาย โดยการ แสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม 
การพัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลใน สังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การ
พัฒนาจิต ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดท้ายการพัฒนาปัญญา ให้เกิดปัญญา
ในการรู้จริง รู้เท่าทัน ทางเจริญ ทางเสื่อม ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีการป้องกัน รู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้างภูมิต้านทาน
ให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก นําพาชีวิตสู่ความสําเร็จเพ่ือเกื้อกูลตนเองและ
ประเทศชาติในที่สุด  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติทํากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 

3.2 เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปนัซึ่งกันและกัน  
3.3 เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่รว่มกันในสังคม 
3.4 เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการมีจิตสํานึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมีส่วนร่วม 
3.5 เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
เด็กนักเรียนและเยาวชนตําบลท่าช้าง  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
วัดท่าศิริ 

 
 



 

 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องกําหนดจัดงาน  
6.2 จัดทําโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  
6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ  
6.5 แตง่ตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมชี้แจง  
6.6 ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม  
6.7 ดําเนินการตามโครงการ  
6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
กองการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลท่าช้าง  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผู้เขา้ร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก  
10.2 ผู้เขา้ร่วมโครงการมีจิตสํานึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง  
10.3 ผู้เขา้ร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย  
10.4 ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต  
2.1 แสดงเจตจ านงทางการบ้านลาดในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม "ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"  
2. หลักการและเหตุผล  

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ 
ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การบ้านลาด หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยใสสะอาด 
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงาน
ภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
ไมใ่ช้ตําแหนงหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตรที่ 1 สร้างสังคมท่ีไมท่นต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการบ้านลาดในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเปน็หน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน รัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปญัหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้
เทา่ที่จําเปน็ตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนทํางานในองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทํางานราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้
ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจํานวนมาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทํางาน
ในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือช่องทางที่คนทํางาน
ในทอ้งถิ่นจะใช้อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีไดไ้มม่ากเท่ากับที่คนทํางานในหน่วยงาน ราชการอ่ืน และมู่ลค่า
ของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของ
ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทางการบ้านลาดใน
การต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร



 

 

ปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านบ้านลาดที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององคก์รตนเองต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการบ้านลาดในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยการจัดทําแผนป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

4.1 ประกาศเจตจํานงการตอ่ต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ชุด  
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการบ้านลาดในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง  
6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง  

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต  

- มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
- มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี จํานวน 1 ชุด  

10.2 ผลลัพธ์  
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริต

ของบุคลากรองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้  
- ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
 
 



 

 

 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง 
โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ “การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)” 
2. หลักการและเหตุผล 

พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลท่า
ช้าง เป็นบุคลากรที่มีความสําคัญต่อองคก์ร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารให้มีศักยภาพ โดย
มุง่ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองคก์ร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมา
จากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการทํางานที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้ ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม
ตรวจสอบไดอ้ย่างแท้จริงต่อไป 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถงึ ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านบ้านลาดที่ดี และให้ค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อ
จัดจ้างการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม กฏหมาย 
ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ที่กําหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการ
บริหารกิจการบ้านบ้านลาดที่ด ีและคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และ
การเปดิเผยขอ้มูลขา่วสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านบ้านลาดที่ดี พ.ศ. 
2556 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบา้นบ้านลาดที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความ
โปร่งใส และตรวจสอบการทํางานได้ จึงไดจ้ัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได ้
3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง

ให้มีประสิทธิภาพได้คนด ีคนเก่งเขา้มาทํางาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง จํานวน 1 มาตรการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
 
 



 

 

 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตง่ตั้ง โยกยา้ย โอนเลื่อนตําแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล  

6.2 นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 

- มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง จํานวน 1 
มาตรการ 

- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
10.2 ผลลัพธ์ 

- ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลไมน่้อย
กว่า 90 % 

- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไมต่่ํากว่าระดับ 3 

- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
ทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีการจัด
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาไทยและ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และ
มีความจําเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง  

3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
6. วิธีด าเนินการ  

จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2561 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถงึ วันที่ 30 กันยายน 2564 )  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไมใ่ช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง  
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 

10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 
 
 
 
 
 



 

 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  

กิจกรรม “การใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าช้าง ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ หนา้ที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าช้างมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกอย่าง
เสมอภาค เป็นธรรมอันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจํานวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการ
ไดอ้ย่างทันทว่งท ีการตอบสนอง ความตอ้งการเกิดความล่าช้าไมเ่ป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัด
คิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับ
บริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านบ้านลาดที่ดี และให้ค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อ
จัดจ้างการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม กฏหมาย 
ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด ที่กําหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการ
บริหารกิจการบ้านบ้านลาดที่ด ีและคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และ
การเปดิเผยขอ้มูลขา่วสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านบ้านลาดที่ดี พ.ศ. 
2556 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านบ้านลาดที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจําเป็น และประชาชน
ได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดลําดับก่อน – หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการสําหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอํานวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้
มารับบริการ 

3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 

 
 



 

 

3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
3.4 เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระทําการแสวงหาประโยชน์หรือ

กระทําการประพฤติมิชอบต่อตําแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

การจดัทําบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึง เป็นธรรม 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล กํากับการให้บริการ 
6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง กําหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
6.3 จัดทําบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ

ตามลําดับคิว 
6.5 จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือนํามา

ปรับปรุง แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมไ่ด้เบิกจา่ยงบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง, กองสวัสดิการสังคม ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผลผลิต 
มีการใช้บัตรคิวสําหรับให้บริการแกป่ระชาชนตามลําดับก่อนหลัง สําหรับหน่วยงานที่ให้บริการ 
10.2 ผลผลิต 
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ 
- การใหบ้ริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.3 มาตรการ การใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านบ้านลาดที่ด ี 
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารประชาชน รายละเอียดท่ี
เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฎิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการ               
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า                  
ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายอํานาจ
ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านบ้านลาดที่ดีตามแนวพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

 

องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่ง
ของการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทํางาน                
เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและ
พึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพาทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าช้าง ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่

เกิดข้ึนได้ 
3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ

ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
3.4 เพ่ือให้การปฎิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ

วัดผลการดําเนินงานได ้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ 
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ 
 
 



 

 

6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ  
6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
6.4.6 จัดทําคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่

ประชาชนทั้งเวลาทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 

6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือนําจุดบกพร่องใน

การจัดทําโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  

สํานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง  
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา

ติดต่อขอรับบริการ 
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ

ดําเนินงานได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.3.2 (1) มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 

การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใตบ้ังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น 
ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใตบ้ังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ 
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอยา่งดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม 
เพ่ือให้การบริหารงานกอ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังนั้น การดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เขา้กับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณท์ี่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุม้คา่ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แตท่ั้งนี้ตอ้งมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านบ้านลาดที่ดี 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายกําหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เป้าหมาย 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล หรือ ผู้อํานวยการกอง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แตง่ตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หรือผู้อํานวยการกองทุกกอง เพ่ือลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ 

6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รองปลัดองค์การบริหารส่วน

ตําบล หรือผู้อํานวยการกองทุกกอง ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา/กองสวัสดิการสังคม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการ
อํานวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



 

 

2.3.2 (2) มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “มอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม            
ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้หลายเรื่องหลาย
ประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้ การที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติ           
มิชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบล                  
ท่าช้าง จึงไดก้ าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านบ้านลาดที่ด ี

3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที ่
4. เป้าหมาย 

มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอนายกองค์การบริหาร             
ส่วนตําบลพิจารณา 

6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้ รองนายกองค์การบริหาร               
ส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบัติราชการแทน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

รอ้ยละ 80 ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “การมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น” 
2. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและระลึก
ถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพ่ือให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้งขึ้นเพื่อ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิม               
พระชนมพรรษาของพระองค์ ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรําบําเพ็ญพระราช
กรณียกิจเพ่ือให้คนไทยได้มีโอกาส และได้พระราชทานให้ วันที่ 1 เดือน สิงหาคมเป็น วันสตรีไทย ของทุกปี เพ่ือให้              
ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบัน
สังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว 

เพ่ือให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล                 
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฏหมาย อง์คการบริหารส่วน
ต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อ 6 ที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมี หน้าที่ 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอาย ุและผู้พิการ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตําบลมีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการ
เพ่ือป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความ
ช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างจึงไดจ้ัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดยการมอบ
เกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม 

2. เป็นผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอยา่งแก่คนทั่วไป 
3. เป็นผู้ทําประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในดา้นการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การ

สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบอยา่งแก่คน
ทั่วไป 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
ภาคภูมิใจ 

3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและกําลังใจ
ในการบําเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 
4. เป้าหมาย 

มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น จํานวน 1 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
 
 
 



 

 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการ

คัดเลือกให้เป็นสตรีดีเด่นประจําปีเพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกชมรมสตรีองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง

ทราบทั่วกัน เพ่ือให้แตล่ะหมู่บ้านดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกใน
ชั้นต้นมายังองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

6.3 แตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจาก
แตล่ะหมู่บ้านภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง  

6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 

6.5 ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล 
จํานวน 1 ครั้ง/ปี โดยเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างมาเป็นประธานในพิธี 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองสวัสดิการสังคม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 

10.1 ผลผลิต 
- สตรีดีเด่นผู้บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไดร้ับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ไมน่้อย

กว่ารอ้ยละ 80 
10.2 ผลลัพธ์ 
- สตรีดีเด่นผู้ไดร้ับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
- มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วม
ในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันสําคัญ
ในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดํารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ  ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม ถือ
ว่าเป็นหลักสําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ทําความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนตําบลท่าช้าง ผู้ที่ทําคุณประโยชน์หรือเต็ม
ใจเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง อย่างสม่ําเสมอ องค์การบริหารส่วนตําบล   ท่าช้างจึง
จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
ผู้ทําความดี มีความซื่สัตย์สุจริต และผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลท่า
ช้าง โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสสะและทําคุณประโยชน์ให้กับองค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าช้าง ที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่างและจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง มีค่านิยม ยก
ย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าช้าง 

3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าช้าง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นค่าของประพฤติปฎิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
- ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพื่อสร้างมาตรการร่วมกันในการกําหนดหลักเกณฑ์

การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล  หน่วยงาน องค์กรทําความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 
6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ

คัดเลือกได้คะแนนสูงสุด 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
 



 

 

9. ผู้รับผิดชอบ  
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน

กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู 

และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “เชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
2. หลักการและเหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแตก่่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลัง
ได้ทรงเน้นย้ําแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่ง การเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภคโดย
อาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลาย ชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร 
พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน่าย ทําให้ต้องใช้
ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ทําให้ต้อง
หันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้ว
กินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิด
ประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทําให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และ
ที่สําคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการ
บริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพ่ิมรายไดใ้ห้แก่ครอบครัวอีกดว้ย 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นลําดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลท่าช้างคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถ
ลดการใช้ทรัพยากรน้ําและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และ สามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมรายได้
อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกร ที่มีการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ํา
ต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจําศูนย์เรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมนําแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการดําเนินชีวิตอีกด้วย 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร 
ประจําศูนยเ์รียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยส์าธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชากรตําบลท่าช้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ศูนยเ์รียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยส์าธิตเศรษฐกิจพอเพียง 
6. วิธีด าเนินการ 

5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจําตําบลท่าช้าง 
5.2 ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี 2561 -2564 
5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแตง่ตั้งให้เป็นวิทยากรประจําศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ศูนยส์าธิตเกษตรผสมผสาน 
 
 



 

 

5.4 ประชาสัมพันธ์ ศูนยเ์รียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยส์าธิตเกษตรผสมผสาน 
5.5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปี พ.ศ. 2561 -2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
กองสวัสดิการสังคม 

10. ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด 
10.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ

สนองพระราชดําริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
10.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสําเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป้าหมาย
เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ จํานวน 50 คน 

ผลลัพธ์ 
10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชดําริ 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
10.2 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยส์าธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้

เกษตรผสมผสาน ดําเนินงานอย่างเปน็รูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของตําบลได้ 
10.3 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยส์าธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้

เกษตรผสมผสาน มีเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุริต  
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านบ้านลาดที่ด ี
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีใน
การประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับ
บุคคล หรือเกิดจากปจัจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิด
การทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมของ
องค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความ
รับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่
ยากต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู่องค์กรที่มี
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผล
ต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง จึงไดจ้ัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านบ้าน
ลาดที่ด ีขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านบ้านลาดที่ดี 

3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่น

ที่มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านบ้านลาดที่ดี 
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

 



 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/กองการศึกษา/กองสวัสดิการ

สังคม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของราชการ อ าเภอ จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
2. หลักการและเหตุผล 

กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแล
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจ
หนา้ที่ท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย 

กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเก่ียวขอ้งกับการใช้จา่ยเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการ
บ้านลาดท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้ง
สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) เป็นองคก์รที่มีหน้าที่สําคัญ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง จึงได้จัดทํามาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
6. วิธีด าเนินการ 

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากับดูแลและองคก์รอิสระ อาทิ 
- การรบัการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี หรือ

คณะทํางาน LPA จังหวัด 
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/กองการศึกษา/กองสวัสดิการ

สังคม 
 
 



 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ

ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง จากหน่วยงานภาครัฐและองคกรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.5.3 ด าเนนิการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีเรื่องร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง มีนโยบายใช้หลักธรรมมาภิบาลส่งเสริมในภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคํา
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 

ฉะนั้น เพ่ือให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจําองค์การบริหารส่วนตําบล
ท่าช้าง รวมถึงจัดทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างขึ้น เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการ
ในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง  ๆเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ  
3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รรับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไป

ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
6.2 จดัทําคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง  ๆให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลท่าช้างให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)     
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  

สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง  
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าช้าง ตามคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง โดยปฎิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

 
 



 

 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  
3.1.1 (1) จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง ให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ษ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของ
รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทําการ
ของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี
เจตนารมณ์ ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่าง ๆ ของรัฐ 

ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายกําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างจึงได้
ให้มีสถานที่สําหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าช้าง ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถ
รับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการบ้านลาดได้โดยถูกต้องตรงกับความ
เป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  

3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าช้าง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 มีการจัดตั้งสูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 

การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่กําหนด 

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
6.6 มีการบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564    



 

 

8. งบประมาณด าเนินการ  
20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ  
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง  

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
จํานวนศูนย์ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.1.1 (3) จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ
บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทํางานที่
จําเป็นต้องมีในทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการ
ทํางานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับขhอมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การบ้านลาดไดโ้ดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

การเปดิเผยข้อมูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
จากการทํางานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอยา่งยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าช้าง 

ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง มีความโปร่งใสในการทํางานมากยิ่งขึ้น จึง
ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นําความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าช้างและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้ เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส และเม่ือเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสใน
การท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ผู้เขา้ร่วมอบรม จ านวน 50 คน 
(ตัวแทนส านัก/กอง จ านวน 5 คน, ตัวแทนชุมชน จ านวน 45 คน) 
ผลการเรียนรู้เฉลี่ย รอ้ยละ 80 
ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอ้ยละ 80 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 

6. วิธีด าเนินการ  
ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม 
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้ 
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 

 



 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564    

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง  

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
จ านวนผู้เขา้ร่วมอบรม 
รอ้ยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
รอ้ยละความพึงพอใจของผู้เขา้ร่วมกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
1. ชือ่โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่สําคัญและหลากหลาย” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อํานาจหน้าที ่แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง จึงได้จัดทํามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง ไดง่้ายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย 
3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่หลากหลาย 
3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลขา่วสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงไดโ้ดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภท

ขึ้นไป 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

พ้ืนทีเ่ขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
6. วิธีด าเนินการ 

จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทตา่งๆ เผยแพร่ให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างทราบ 
ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
- แผนการดําเนินงาน 
- แผนอัตรากําลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
 
 
 



 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จํานวนขอ้มูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วม
ตรวจสอบของประชาชน 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงขอ้มูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อํานาจหน้าที ่แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง จึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูล              
ที่สําคัญๆของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลข
โทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆโทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบล
ท่าช้างไดง่้ายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลขา่วสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ไดแ้ก่ 

- บอรด์หน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
- บอรด์ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง รา้นค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจําและให้ประชาชน

สืบคน้ได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี 
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุทอ้งถิ่น 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอรด์/เฟสบุ๊ค ที่มีขอ้มูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
 
 



 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนนิกิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “การดําเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกขอ์งค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ 

ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เพ่ือไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข ์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือนํามาเปน็ขอ้มูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
ท่าช้าง 

3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างกับ
ประชาชนในพื้นท่ี 
4. เป้าหมาย 

ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรําคาญหรือ ผู้มีส่วน 
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
6. วิธีด าเนินการ 

5.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/รอ้งเรียน 
5.3 นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวขอ้ง เพ่ือแก้ไขปญัหาตามความ

จําเป็นและเรง่ดว่น 
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ 
 
 
 
 
 



 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต ่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทาง

รอ้งทุกข์/รอ้งเรียน ดังนี้ 
6.1 สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
6.2 ทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข หมายเลข 03๒-๔๙๓-๕๑๔ ,03๒-๔๙๓-๕๑๕ 
6.3 ทางเว็บไซต์ 
6.4 ทางไปรษณีย์ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/รอ้งเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชนได้มี

ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่รว่มกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 

10.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/รอ้งทุกข์ 
10.3 แจง้ผลการดําเนินการให้ผู้รอ้งเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “กําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง มีหน้าที่ให้บริการประชาชนแบบองค์รวม ผสมผสานและต่อเนื่อง 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านต่าง ๆ เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่าง
เท่าเทียมกัน  

การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น 
รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับบริการที่มีความทัดเทียมและโปร่งใส 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน  
3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และการบวนการร้องเรียน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
มีช่องทางและกําหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 

6. วิธีด าเนินการ  
จัดทําขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 

- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณจุดให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตําบล
ท่าช้าง 

- ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
- ผ่าน Feacbook องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)      

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง  

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่อง

ร้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้รอ้งเรียน/รอ้งทุกข์รับทราบ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายที่ถูกตอ้ง และตอ้งเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้ว
ให้แจ้งผู้รอ้งรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกตอ้งโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา

ปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือให้ผู้รอ้งได้รับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค

ประชาชนร่วมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 
4. เป้าหมายการด าเนินการ 

ผู้รอ้งเรียนร้องทุกขท์ุกราย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
6. วิธีการด าเนินการ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้รอ้งโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 2561 – 2564 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
9. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/รอ้งทุกข ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.3.1 (1) ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7 กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทําแผนพัฒนา
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 

ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าช้าง มีองค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
โดยสํานักงานปลัดจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วน
ได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทําร่างแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างให้
สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาชน และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
กําหนดดว้ยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง จํานวน 10 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดประชุมประชาคม เพ่ือคัดเลือกผู้แทนเป็นกรรมการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล      
ท่าช้าง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างจากตัวแทนประชาคมมีวาระดํารง
ตําแหน่งคราวละ 2 ปีและอาจได้รับคัดเลือกได้อีก บางตําแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง   2 ป ี
ตามท่ีระเบียบฯ กําหนด ในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างจึงต้องดําเนินการคัดเลือก
บุคคลในตําแหน่งดังกล่าวมาดํารงตําแหน่งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง แทน
กรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ภายใน 25 ธันวาคม 2560 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558        แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หมวด 1 องคก์รจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7(2) และข้อ 9 ที่กําหนด คณะกรรมการ  
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
 
 
 
 



 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง มีคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 

เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง เพ่ือใช้เป็น
แผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าช้าง ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสําคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.3.1 (2) ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบลประจําปี”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้าง
ใหมแ่ละมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจไดร้ับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าช้างจึงไดจ้ัดท ากิจรรม 
“ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบลประจําปี” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก
ถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟงัความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
อีกทางหนึ่งด้วย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชนแพทย์
ประจ าต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของตัวแทนครัวเรือนในต าบล 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ชุมชนเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
6.2 แตง่ตั้งคณะทํางาน 
6.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ พร้อมกําหนดตารางการประชุมประชาคม 
6.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
6.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561– 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ผู้เขา้ร่วมประชุมประชาคมสามารถเขา้ใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความส าคัญ

ของการกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติท่ีดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 



 

 

3.3.1 (3) ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นสําคัญจึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมา
ด้วยตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชมชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทํางานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทําให้ชุมชน
เปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถ
ค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับ
หน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสําคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน ในปจัจุบันและป้องกันปญัหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
ก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ทุกหมู่บ้านในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ทุกหมู่บ้านในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าช้าง 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญบ่้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แกป่ระชาชนในพื้นท่ี โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียง

ตามสายในหมู่บ้าน 
6.3 ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 
6.4 ส่งแผนชุมชนให้หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561– 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง

เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือ
กันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลาน
สามารถหาแนวร่วมในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
 
 
 



 

 

3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง ได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าช้างอย่างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างได้ มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
กําหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน 
กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองคก์รนั่นคือไดท้ําหน้าที่อย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย 

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้าน 
5. วิธีการด าเนินการ 

5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบล
ท่าช้าง อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
กําหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างใน
หลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการ
เปิดซองสอบราคา เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นกรรมการ
ตรวจการจ้าง ฯลฯ 

5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเขา้ใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือ
เรียนรู้ทําความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ดําเนินการทุกปีงบประมาณ 
7. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัดและกองการคลัง องคก์ารบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าช้าง 

9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนา้ที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การดําเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “ตรวจสอบโดยคณะกรรมประเมินผลการปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านบ้านลาดที่ดีขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านบ้านลาดที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้อง
กับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านบ้านลาดที่ดี พ.ศ. 
2546 

1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาทและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างให้เกิดความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านบ้านลาดที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านบ้านลาดที่ดี พ.ศ. 
2546 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน  

3.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนตําบล 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง  ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการบริหารกิจการบ้านบ้านลาดที่ด ี
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)     
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  

สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง  
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  

เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าช้าง หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 



 

 

 
 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
4.1.1 (1) มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายให้ผู้ก ากับดูแล  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “จัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี ประจําปีงบประมาณ 2560-2564” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าช้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ ทั้ งยั งช่วยป้องกันหรือลดความเลี่ ยงจาก                 
การดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
สําคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทําอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่กําหนด โดยผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนว
ทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมี
ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะทําให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล   ท่า
ช้าง เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการ
กําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  

3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการบัญชี และด้าน
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง มติ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด 

3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่าง ๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ข้าราชการท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม 

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ

ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบ
การควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน 
รวมทั้งการบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน 



 

 

และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ทางราชการ

กําหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564    

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง  

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ้งผลสัมฤทธิ์ของงาน

มากขึ้น 
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
10.3 การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนว่ยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
4.1.1 (2) มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายให้ผู้ก ากับดูแล  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ 2561 - 2564” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน            
พ.ศ. 2544 กําหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้กํากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอยา่งน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเกา้สิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างจึง
ได้มีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด เป็นประจําทุกปี 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบล
ท่าช้าง  

3.2 เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่า
ช้างทราบตามแบบที่ระเบียบฯ กําหนด 

3.3 เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ตามกําหนด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 แตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคก์ร 
6.2 แตง่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
6.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการ

ประเมินองคป์ระกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือ

จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้
กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564    
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  

สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง  
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
10.3 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 



 

 

 
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ของหน่วยงานให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้
เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ 
โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่
ทางราชการกําหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการดา้นอื่นๆ นอกเหนือจากดา้นการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึง
ไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็น
ระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้นๆ ว่ามี
การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ 
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์
ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของ
หนว่ยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

องคก์ารบริหารส่วนตําบลท่าช้างพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องคก์รมีแนวทางในการกําหนดระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กําหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในขององคก์ารบริหารส่วนตําบลท่าช้าง ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนหรือไม่ จําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้าน
การเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 

3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 
4. เป้าหมาย 

เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ซึ่งจะทําให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
5. วิธีด าเนินการ 

5.1 แตง่ตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 



 

 

5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอ้มูล 
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

และผู้บริหารทราบ 
6. สถานทีด่ าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. หน่วยงานรับผิดชอบ 

สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม 
9. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
10. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 

1. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มคา่ 
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตhอง ครบถว้นและเชื่อถือได้ สามารถนําไปใช้ในการ

ตัดสินใจ 
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอยา่งมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้ 
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยา่งดียิ่ง 

11. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
11.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา 
11.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอ้ยละ 80 ได้ดําเนินการแกไ้ข 
11.3 รอ้ยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
11.4 มีการจัดการความรูท้ี่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
11.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(รอ้ยละ 80 ในระดับมาก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได ้
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง 
โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะกําหนดหน้าที่ของงานเป็นนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานใน
องค์กรหรือหน่วยงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าช้างจึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ บริหารงานบุคคล โดย
พิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเปน็ธรรม 

3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการเลื่อนระดับ 
และการเลื่อนตําแหน่ง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงานส่วนตําบล ทีด่ําเนินการดา้นการบริหารงานบุคคล 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
6. วิธีการด าเนินการ 

การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใน

การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการขอ้บังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเครง่ครัด 

- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตําแหน่ง 

- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
องคก์ารบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง 
- มีการแตง่ตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/

การเลื่อนตําแหนง่เพ่ือความโปร่งใส 
- มีการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอย่างชัดเจน 
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ

ดําเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได ้
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 



 

 

- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างจะออกคําสั่ง
แตง่ตั้งไดต้้องไมก่่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัด (ก.
อบต.จังหวัด) 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

บริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ตัวช้ีวัด 
กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก

ความกา้วหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปา้หมายของแต่ละระดับ 
ผลลัพธ์ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การเลื่อน

ระดับ/เลื่อนตําแหน่ง ขององคก์ารบริหารส่วนตําบลท่าช้าง และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้ง
เปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่าย การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สิน 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “การรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนไดร้ับทราบ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง 
ไมม่ีข้อผิดพลาดบริการดว้ยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอรรัปชั่นมีการทํางานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่
เปิดเผยขอ้มูลอื่นตอ่ประชาชน 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปดิโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกีย่วข้อง 
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการทํางาน

ขององคก์รให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยขอ้มูลขา่วสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
6. วิธีด าเนินการ  

จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี 
และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด เพ่ือนําเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ตลอดปงีบประมาณ 2561 - 2564 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง    
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง  
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 

 
 



 

 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “อบรมกรรมการตรวจการจ้าง” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความสําคัญที่
จะบริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่
ไดร้ับแต่งตั้งใหท้ําหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
อํานาจหน้าที่ตามข้อบังคับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อกําหนดที่ระบุไว้ในสัญญา
เป็นอยา่งดี เพราะหากไมเ่ขา้ใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอํานาจ
หน้าที่ที่ตนเองได้รับการแต่งตั้งให้ทําหน้าที่แล้ว อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรหรือบุคคลอ่ืน นอกจากนี้
อาจจะตอ้งรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟ้องร้องตอ่ศาลปกครองได้ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างเห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง 
ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง เพ่ือความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการ
อบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทําหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ 
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ไดร้ับมอบหมายไดอ้ย่างถูกต้อง 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ไดร้ับการแตง่ตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้าง ทําหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้องสอดคล้องกบัข้อบังคับหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 
4. เป้าหมาย 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ 
6.2 จัดอบรมให้ความรู้แกค่ณะกรรมการตรวจการจ้าง 
6.3 ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เขา้ร่วมอบรม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานพัสดุ องคก์ารบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 

10. ผลลัพธ์ 
คณะกรรมการตรวจการจ้างทําหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่

เกี่ยวขอ้ง 
 
 
 
 



 

 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข 
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความ
ข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ ์เงื่อนไขที่เก่ียวขอ้งอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล้าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน อย่างแท้จริง จาก
ปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ
กฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่นไมต้่องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 

ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเขา้ใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ส านักปลัดองค์การบริหารบริหารส่วนต าบลท่าช้าง จึงได้จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  

3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหาส่วนต าบลท่าช้างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 

3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง มีความรู้ความเข้าใจมิให้
ด าเนินกิจการที่เป็9นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างมีความรู้ความเข้าใจในแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 
103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 



 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง จ านวน 4 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าช้าง จ านวน 1๒ คน รวม 1๖ คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
6. วิธีด าเนินการ  

6.1 จัดท าโครงการ/แผนงาน 
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลท่าช้าง เขา้รับการอบรม 
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
เดือนกรกฎาคม ของทุกปี (พ.ศ. 2561 – 2564)    

8. งบประมาณด าเนินการ  
40,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ  
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง  

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่น

บัญชีแสดงรายการทรัพยส์ินและหนี้สิน 
10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนิน

กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้างมีความรู้ความเข้าใจ                  
แนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ      ตาม
มาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
สําคัญที่ใช้สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป9นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีบรรยากาศการ
ทํางานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสใน
องคก์ารบริหารส่วนตําบลและลดการทุจริต 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างจึงไดด้ําเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ 
โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้การปฏิบัติงาน
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากข้ึน 

4. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง จํานวน 1๒ คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 

6. วิธีการด าเนินงาน 
6.1 จัดทําคูม่ือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม 
6.2 แตง่ตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด

จา้งโครงการตา่งๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ฯลฯ 

6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานกิจการสภา สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
10. ผลลัพธ์ 

10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และรว่มตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้

 



 

 

4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม “การติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปญัหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีสว่นรวมในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแกไ้ขปญัหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ประชาชนในต าบลท่าช้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง ตําบลท่าช้าง อําเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี  

6. วิธีด าเนินการ  
6.1 ขออนุมัติจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บ้านกํานันตําบลท่าช้าง 
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน รอ้งทุกข์ 
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ไดร้ับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)    

8. งบประมาณด าเนินการ  
20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ  
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง  

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการ “การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 
พ.ศ.2552 มาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านบ้านลาดที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาทhองถิ่น การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและ              
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านบ้านลาดที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสํานึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนา
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นสามารถเกิดขึ้นได้               
ในทุกวงการ ไมว่่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ  

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้า
เจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจ ที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนา
ให้เจริญกา้วหน้าได้นั้น จําเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลาย ๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้การมีเครือข่าย
ที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจําเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ                 
เป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา               
รว่มรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้างพิจารณา
แล้วเห็นว่า การมีเครือขา่ยดังกล่าวเป็นสิ่งจําเป็น จึงได้จัดทํามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย ด้านการป้องกันการ
ทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มี                  ความ
เขม้แข็ง 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 

4. เป้าหมาย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วน

ตําบลท่าช้างเขา้มามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลท่า
ช้าง 
5. สถานที่ด าเนินการ 

ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
6. วิธีด าเนินงาน 

1. แตง่ตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รว่มเป็นเครือขา่ยด้านการ
ป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 

2. จัดทําฐานข้อมูลบุคคล องคก์ร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือขา่ย 



 

 

3. เปิดโอกาสให้เครือขา่ยที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าช้างในการรjวมคิด รว่มพิจารณา รว่มตัดสินใจ รว่มทํา และรว่มรับผิดชอบ รว่มตรวจสอบเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 

4. ส่งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 

5. ทําบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง กับบุคคล องค์กร 
ส่วนราชการ และองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเขา้ร่วมเป็นเครือขา่ย 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. ทําให้เกิดแกนนํา แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
2. ทําให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเก่ียวกับปัญหาการทุจริต 
3. ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง 


