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คํานํา 
 

 

การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า การพัฒนาศักยภาพและขีด ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิดความเสียหายในวงกว้างโดย ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมืองการ
ปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหา การทุจริตจึงเป็นส่ิงสําคัญที่หน่วยงานในภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคล่ือนประเทศไทย
ให้มีความเจริญก้าวหน้า สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างทัดเทียมนานาอารยประเทศ ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชน และภาค ประชาสังคม 
เพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆกัน โดยการปลูกฝังความ ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบมีวินัย ตลอดจนค่านิยม
อื่นๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดําเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที ่3 
(พ.ศ. 2560–2564) ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอและให้หน่วยงานภาครัฐแปลง แนวทางและมาตรฐานสู่การปฏิบัติ โดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 
4 ป ีและแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยให้หน่วยงาน ภาครัฐดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564) กรอบยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ป ีและแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพื่อยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง มีแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีเป็นเครื่องมือในการกําหนดทิศทางในการบริหารท้องถิ่น เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปีมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่   3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ตามมติคณะรัฐมนตรี และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทํา 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ป ี (พ.ศ. 2561 - 2565) ขึ้น เพื่อเป็นกรอบในการดําเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ตาม
นโยบายของรัฐบาล 
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ส่วนท่ี 1 

บทนํำ 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งช้ีความ เส่ียงของการทุจริตที่มีอยู่ใน
องค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจ เกี่ยวข้องกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการ
ป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลหรือไม ่

การทุจริตในระดับท้องถ่ิน พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ การกระจาย อํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อให้บริการต่างๆของรัฐ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตใน ท้องถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จําแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1. การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจากการละเลยของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6.  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจากภาค 

ส่วนต่างๆ  
7. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
สาเหตุและปัจจัยที่นำํไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1.  โอกาส   แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า 

ยังคงมีช่องว่างที่ทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าที่
โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทําให้เกิดการทุจริต 

2. สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่ การสร้างความร่ํารวย ด้วย
เหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มที่จะทําพฤติกรรมการทุจริตมากขึ้น 

3. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตใน เชิงนโยบายที่ทําให้การทุจริต
กลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มี ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริต
ของบุคคลเหล่านี้ 

4. การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเร่ืองของการผูกขาด ดังนั้นจึง 
มีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการ ดําเนินงานโครงการของภาครัฐ 
รูปแบบการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ 

5. การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะ
ความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทําให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อ เพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6.  การขาดจริยธรรม  คุณธรรม  ในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็น 
เครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็น
ที่ต้ังมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7. มค่ีานิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นยกย่องคนที่มี เงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหา
เศรษฐ ีคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมท่ีผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิต เป็น เรื่องปกติธรรมดา เหน็คนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็น
คนฉลาด ย่อมจะทําการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอาย ต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
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2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหารื้อรังที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อน มากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบใน
วงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาติเป็นปัญหาลําดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนา ประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้น
ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาค ราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการ
ทุจริตคอร์รัปชัน และ มักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและ ความ
ศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิง ลบ สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีวัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index - CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใส
นานาชาติ (Transparency International – IT) พบว่าผล คะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 - 2558 อยู่ที่ 35 – 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 
76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจากสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผล 
คะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้ เห็นว่าประเทศไทย เป็น
ประเทศที่มีปัญหาคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 

แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ ว่าจะเป็นการเป็นประเทศ
ภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corrupiton – UNCAC) พ.ศ. 2556 การจัดต้ัง
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหา การทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่จะลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทําให้การทุจริ ตเป็นปัญหาที่สําคัญของสังคมไทย 
ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ต้ังอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวด่ิง (Vertical Relation) 

หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติ พี่น้องและพวกพ้อง ยึดติด
กับกระแสบริโภคนิคม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วนมองว่า การทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้
ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็น ส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานที่ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาด
ความ เข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ ทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง 
หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกําหนด วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ 
ทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ซึ่งการที่ระดับคะแนนประเมินจะสูงขึ้นได้นั้น การ บริหารงานภาครัฐจะต้องมีระดับ
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ ใน ปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index - CPI) 

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) องค์การ บริหารส่วนตําบลท่าดินแดง ได้ตระหนักและให้ความสําคัญ
กับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริต ให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 
2561 -2564) ขึ้น เพื่อกําหนดแนว ทางการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจน 
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อันจะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง แท้จริง 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทํำแผน 

3.1 เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
3.2 เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่าย บริหาร บุคลากรองค์การ

บริหารส่วนตําบลท่าดินแดง รวมถึงประชาชนในตําบลท่าดินแดง 
3.3 เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดงเป็นไปตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
3.4 เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมและตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหาร ส่วนตําบลท่าดินแดง 
3.5 เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วน ตําบลทา่ดินแดง 

4. เป้าหมาย 

4.1 ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง รวมถึง ประชาชนในตําบลท่าดินแดงมี
จิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน ตําบล ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตาม
มาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหา ประโยชน์โดยมิชอบ 

4.2 เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ 
4.3 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการ ปฏิบัติหรือบริหารราชการของ

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
4.4 กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดงที่ มีความเข้มแข็งในการ

ตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม 
4.5 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดงมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและประพฤติ มิชอบจนเป็นท่ียอมรับจาก

ทุกภาคส่วน 
5. ประโยชน์ของการจัดทํำแผน 

5.1 ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง รวมถึง ประชาชนในตําบลท่าดินแดงมี
จิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการต่อต้านการ ทุจริต จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิ
บาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ใน การทํางานและชีวิตประจําวัน 

5.2 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง สามารถบริหารราชการเป็นไปหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส 
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

5.3 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มีจิตสํานึก รักท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการ
สร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

5.4 สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร ส่วนตําบลท่าดินแดงทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 

5.5 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทํา ทุจริตและประพฤติมิชอบ จน
เป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องก้นการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในตําบลเกิดความภาคภูมิใจและให้
ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็ง อย่างยั่งยืน 
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กรอบการจัดทํำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ในการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) สํานักงาน ป.ป.ช. ได้กําหนดกรอบใน การจัดทําแผนฯ ประกอบด้วย 4 มิติ 
ดังน้ี 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ประกอบด้วย 
1.1 การสร้างจิตสํำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่าย สภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจํำขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์ ประชาชนในท้องถิ่น 
1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

1.1.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี ผลประโยชน์ทับซ้อน 
1.2 การรสร้างจิตสํำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน ใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1.2.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
1.2.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
1.2.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3 การสร้างจิตสํำนึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน ใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 
1.3.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจรต 
1.3.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
1.3.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 
2.1 แสดงเจตจํำนงทางการเมืองในกรต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจุแต่งต้ัง โยกย้าย โอน เล่ือนตําแหน่ง/
เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ ทางราชการ โดยยึดถือ
และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน โดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
2.3 มําตรกํารกํารใช้ดลยพินิจและใช้อำํนําจหน้ําที่ให้เป็นไปตํามหลักกํารบริหํารจัดกํารบ้ํานเมืองที่ดี โดย ดําเนินการให้มีกิจกรรมดังน้ี 

2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน รายละเอียดที่ เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน 
เปิดเผย ณ ที่ทําการ และในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน 

2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง อนุญาต อนุมัติปฏิบัติราชการแทน หรือการ ดําเนินการอื่นใดของผู้
มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำํเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ในลักษณะ ดังต่อไปน้ี 
2.4.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
2.4.2 ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
2.4.3 ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี คุณธรรม จริยธรรม และ

การบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อการ ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ

ปฏิบัตราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.5.3 ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ประกอบด้วย 
3.1 การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอำํนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม ตรวจสอบภาคปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินได้ครบทุกข้ันตอน โดย 
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา พัสดุ การคํานวณราคากลาง 

รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ และตรวจสอบได้ 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วม ตรวจสอบของประชาชน 
3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/รองทุกข์ของประชาชน โดย 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ ประชาชน 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้สะดวก 
3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการ

ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เรื่อง 
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย 

3.3.1  ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา  การจัดทํางบประมาณ 
3.3.2 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
3.3.3 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มิติที่ 4 การส่งเสริมสร้างและปรบปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประกอบด้วย 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกํำหนด โดยองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการให้มี 
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 
4.1.2 มีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน โดยดาเนินการให้มีการจัดทําแผนการปรับปรุงหรือบริหาร ความเส่ียง และรายงานผล

การตดตามการปฏิบัตตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถ ดํำเนินการได้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ

ให้มี 
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแล การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งต้ัง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแล การบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การหา ประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแล การจัดหาพัสดุ 

4.3 การส่งเสริมบทบาทของสภาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบที่

เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ 
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ 

และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ประกอบด้วย 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 



 

ส่วนที่ 2 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ป ี(พ.ศ. 2561 - 25685) 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

 

 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้าง 
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1 การ 
สรา้งจิตสํานึก 
และความ 
ตระหนักแก่ 
บคุลากรทั้ง 
ข้าราชการ 
การเมืองฝ่าย 
บริหาร 
ขา้ราชการ 
การเมืองฝ่าย 
สภาท้องถิ่น 
และฝ่าย 
ประจําของ 
องค์กร ปกครอง
ส่วน ทอ้งถิ่น 

1.1.1 (1) โครงการพัฒนา คุณธรรม

จริยธรรม 

1.1.1 (2) โครงการสมุดความดี พนักงาน

จ้าง 

1.1.1 (3) โครงการส่งเสริม 

คุณธรรมและจริยธรรมในการ 

ป้องกันการทุจริต 

1.1.2 (1) มาตรการ "ส่งเสริม การ

ปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรมของ

องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น" 

1.1.2 (2) มาตรการ "เสริมสร้าง องค์

ความรู้ด้านการต่อต้านการ 

ทุจริต" 

- 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 

- 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 

- 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 

- 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 

- 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

  1.1.2 (3) โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการ
ทุจริต 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  

         
  1.1.3 (1) กิจกรรมใหความรู ้ - - - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
  เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ       
  พนักงานส่วนตําบลและพนักงาน       
  ขององค์การบริหารส่วนตําบล       
  ท่าดินแดง       
  1.1.3 (2) มาตรการ "จัดทําคู่มือ - - - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
  การป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน"       



 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 
(บาท) 

 1.2 การ 
สร้างจิตสํานึก 
และความ 
ตระหนักแก่ 
ประชาชนทุก
ภาคส่วนใน 
ท้องถ่ิน 

1.2.2 (1) โครงการรณรงค์และ ส่งเสริม

การลดปริมาณขยะ 

1.2.2 (2) โครงการสร้างและฟื้นฟู 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

1.2.3 (1) โครงการดําเนินการ 

เกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ/ 

10,000 
 

20,000 
 
200,000 

10,000 
 

20,000 
 
200,000 

10,000 
 

20,000 
 
200,000 

10,000 
 

20,000 
 
200,000 

10,000 
 

20,000 
 

200,000 
 

 

 เศรษฐกิจพอเพียง      
1.3 การ สร้าง
จิตสํานึก และ
ความตระหนัก
แก่ เด็กและ 
เยาวชน 

1.3.3 (1) กิจกรรมเยาวชนอาสาพัฒนา

ท้องถิ่น 
- - - - - ไม่ใช้งบประมาณ 

มิติที่ 1 รวม 3 มาตรการ 2 กิจกรรม 
7 โครงการ 

280,000 280,000 280,000 280,000 280,000  



 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 
(บาท) 

2. การ 
บริหาร 
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดง 
เจตจํานงทาง 
การเมืองใน การ
ต่อต้าน การทุจริต
ของ ผู้บริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้าน การทุจ 

ริตของผู้บริหารองค์กร ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

- - - - - ไม่ใช้งบประมาณ 

2.2 มาตรการ 
สร้างความ โปร่งใส
ในการ ปฏิบัติ
ราชการ 

2.2.1 (1) มาตรการการสร้าง ความ

โปร่งใสในการบริหาร งานบุคคล 

2.2.1 (2) มาตรการออกคําส่ัง

มอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ปลัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 

และหัวหน้า ส่วนราชการ 

2.2.2 (1) ก ิจกรรม "ควบค ุม การ

เบิกจ ่ายเง ินตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ ่ายประจ ําปี” 

2.2.2 (2) กิจกรรม "การพัฒนา แผน

และกระบวนการจัดหาพัสดุ" 

2.2.2 (3) โครงการเผยแพร่ ข้อมูล

ข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง 

2.2.3 (1) กิจกรรมการจัดบริการ

สาธารณะและการบริการ ประชาชน

เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย 

ทัดเทียมกัน  และไม ่เล ือกปฏ ิบัติ 
2.2.3 (2) มาตรการ "ยกระดับ คุณภาพ
การบริการประชาชน 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 

- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ    

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 



 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 
(บาท) 

 2.3 มาตรการ การ
ใช้ดุลยพินิจและ
ใช้ อํานาจหน้าท่ีให้
เป็นไปตาม 
หลักการ บริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ี
ดี 

2.3.1 (1) กิจกรรมการลด ขั้นตอนการ

ปฏบิัติงาน 

2.3.1 (2) โครงการลดขั้นตอน และ

ระยะเวลาการปฏิบัตริาชการ 

2.3.2 (1) มาตรการการมอบ อํานาจ

อนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เพื่อลดขั้นตอนการ

ปฏิบัตริาชการ 

2.3.2 (2) มาตรการการมอบ อํานาจของ

นายกองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

2.3.2 (3) มาตรการการออก คําส่ัง

มอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วน

ตําบล ปลัดองค์การ 

บริหารส่วนตําบล และหวัหน้าส่วน 

ราชการ 

- 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 

- 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 

- 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 

- 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 

- 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

2.4 การเชิดชู 
เกียรติแก่ 
หน่วยงาน/ 
บุคคลในการ 
ดําเนินกิจการ 
การประพฤติ 
ปฏบิัตตินให้ 
เป็นท่ีประจักษ์ 

2.4.1 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ประชาชน

ผ้้มีจิตสาธารณะ 

2.4.3 (1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ประชาชน

ผ้้ปฏิบัติตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 

- 
 

- 

- 
 

- 

- 
 

- 

- 
 

- 

- 
 

- 

ไม่ใชง้บประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

2.5 มาตรการ 
จัดการในกรณี 
ได้รับทราบ 
หรอืรับแจ้ง 
หรือตรวจสอบ 
พบการทุจริต 

2.5.1 (1) มาตรการ "จัดทํา

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ" 

2.5.1 (2) กิจกรรม "การจัดทําขอ้ ตกลง

การปฏิบัตริาชการ"ขององค์ การบริหาร

ส่วนตําบลท่าดินแดง 

- 
 

- 

- 
 

- 

- 
 

- 

- 
 

- 

- 
 

- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 



 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 
(บาท) 

  2.5.2 (1) กิจกรรมใหความ ร่วมมือกัน
หน่วยตรวจสอบท่ีได้ ดําเนินการตาม
อํานาจหน้าที่เพื่อ การตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การ ปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลทา่ดินแดง 
2.5.2 (2) มาตรการ "ให้ความร่วมมือกับ 
 หน่วยงานตรวจสอบทั้ง ภาครฐัฐและ
องค์กรอิสระ" 

- 
 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 

- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

มิติที่ 2 รวม 
8 มาตรการ 9 กิจกรรม 

2 โครงการ 
- - - - - - 



 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การ 
ส่งเสริม บทบาท
และ การมีส่วนร่วม 
ของภาคประชาชน 

3.1 การจัดให้มี
และเผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสาร
ใน ช่องทางท่ี
เป็นการอํานวย 
ความสะดวก แก่
ประชาชน ได้มี
ส่วนร่วม 
ตรวจสอบ
การปฏิบัต ิิ 
ราชการตาม 
อํานาจหน้าท่ี 
ขององค์กร 
ปกครองส่วน 
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

3.1.1 (1) มาตรการ "ปรับปร ุง ศ ูนย ์

ข ้อม ูลข ่าวสารขององค ์การบร ิหารส ่วน

ต ําบลท่าด ินแดงให ้มีประส ิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น" 

3.1.1 (2) กิจกรรม "การออก ระเบียบ

จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การ

บริหารส่วนตําบลท่าดินแดง" 

3.1.2 (1) มาตรการ "เผยแพร่ ข้อมูล

ข่าวสารทีส่ําคัญและ หลากหลาย" 

3.1.2 (2)กิจกรรม "การเผยแพร่ ข้อมูล

ข่าวสารด้านการเงิน การ คลัง พัสดุ และ

ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล

และ 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

  การรับเร่้องร้องเรียนเกี่ยวกับการ       
  เงินการคลัง"       
  3.1.3 (1) มาตรการ "จ ัดให ้มี - - - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
  ช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูล       
  ข่าวสารขององค์การบริหารส่วน       
  ตําบลท่าดินแดง       
  3.1.3 (2) โครงการปรับปรุง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  

  เว็ปไซด/์ระบบอินเตอร์เน็ต อบต.       
  ท่าดินแดง       
  3.1.3 (3) โครงการจัดทํา 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000  

  วารสารประชาสัมพันธ์ อบต.       
  ท่าดินแดง       
  3.1.3 (4) โครงการอินเตอร์เน็ต 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  
  ตําบล       



 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 3.2 การรับ 
ฟงั ความ 
คิดเห็น การรับ 
และตอบสนอง 
เรื่อง ร้องเรียน/
ร้อง ทุกข์ของ 
ประชาชน 

3.2.2 (1) กิจกรรม "การ 

ดําเนินงานศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์

ขององค์การบริหาร ส่วนตําบลทา่

ดินแดง 

3.2.2 (2) โครงการ อบต. พบประชาชน 
3.2.3 (1) กิจกรรมรายงานผล 

- 
 
 
 

5,000 
 

- 

- 
 
 
 

5,000 
 

- 

- 
 
 
 

5,000 
 

- 

- 
 
 
 

5,000 
 

- 

- 
 
 
 

5,000 
 

- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 ตรวจสอบขอ้เท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน       
 ร้องทุกข์ทราบ       
3.3 การ 
ส่งเสริมให้ 
ประชาชนมี 
ส่วนร่วม บริหาร
กิจการ ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

3.3.1 (1) มาตรการแต่งต้ัง

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา

แผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วน

ตําบลท่าดินแดง 

3.3.1 (2) โครงการจัดประชุม ประชาคม

หมู่บ้าน/ตําบล 
3.3.2 (1) มาตรการแต่งต้ัง 

- 
 
 
 

15,000 
 

- 

- 
 
 
 

15,000 
 

- 

- 
 
 
 

15,000 
 

- 

- 
 
 
 

15,000 
 

- 

- 
 
 
 

15,000 
 

- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น       
 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง       
 3.3.3 (1) มาตรการแต่งต้ัง - - - - - ไม่ใช้งบประมาณ 
 ประชาคมเข้า ร่วมเป็นคณะ       
 กรรมการติดตามประเมินผลแผน       
 พัฒนา       

มิติท่ำ 3 รวม 
6 มาตรการ 4 กิจกรรม 

5 โครงการ 
75,000 75,000 75,000 75,000 75,000  



 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 
(บาท) 

4. การ 
เสริมสร้างและ ปรับปรุง
กลไกใน การตรวจสอบ 
การปฏิบัติราชการของ 
องค์กรปกครอง ส่วนท้อ 
งถ่ิน 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและ 
รายงานการ 
ควบคุมภายใน 
ตามที่ 
คณะกรรมการ 
ตรวจเงิน แผ่นดิน
กําหนด 

4.1.1 (1)โครงการจัดทําแผน การ

ตรวจสอบภายในประจําปี 

4.1.1 (2) โครงการจัดทํา รายงานการ

ควบคุมภายใน 

4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม 

ประเมินผลการควบคุมภายใน 

4.1.2 (2) มาตรการติดตาม 

ประเมินผลระบบควบคุม ภายใน

องค์การบริหารส่วน 
ตําบลท่าดินแดง 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

4.2 การ 
สนับสนุนให้ ภาค
ประชาชน มีส่วน
ร่วม ตรวจสอบการ 
ปฏบิัติหรือ การ
บริหาร ราชการ
ตาม ช่องทางที่ 
สามารถ 
ดําเนินการได้ 

4.2.2 (1) กิจกรรมการ รายงานผล

การใชจา่ยเงินให้ ประชาชนได้

รับทราบ 

4.2.3 (1) กิจกรรมการจัดหา 

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จาก

ตัวแทนชุมชน 

- 
 
 

- 

- 
 
 

- 

- 
 
 

- 

- 
 
 

- 

- 
 
 
- 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
ไม่ใช้งบประมาณ 

4.3 การ 
ส่งเสริม 
บทบาทการ 
ตรวจสอบของ 
สภาท้องถิ่น 

4.3.2 (1) กิจกรรมการมี ส่วนร่วมใน

การปฏิบัติงานของ สมาชิกสภา

องค์การบริหาร ส่วนตําบลท่าดิน

แดง 

- - - - - ไม่ใช้งบบประมาณ 

4.4 เสริมพลัง 
การมส่วนร่วม 
ของชุมชนและ 
บรูณาการทุก 
ภาคส่วนเพื่อ 
ต่อต้านการ 
ทุจริต 

4.4.1 (1) กิจกรรมติดป้าย 
ประชาสัมพันธ์ กรณีพบเห็น การ
ทุจริต 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000  

มิติที่ 4 รวม 
1 มาตรการ 5 กิจกรรม 

5 โครงการ 
3,000 3,000 3,000 3,000 3,000  
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองฝ่าย สภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจําขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1.1.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ ประชาชนในท้องถ่ิน 

ลําดับที่ 1 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน และสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มากับกระแส โลกาภิวัตน์ มีรากฐานสําคัญจาก
การพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆให้เป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคม โดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่ง
ได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้ อํานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแลจัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การ
จัดการทรัพยากรของชาติให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม 
คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการ ได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดงจึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสร้าง
จิตสํานึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสํานึกที่ดีในการ ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึง
ได้ทําโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพิ่ ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อปลูกจิตสํานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดงมีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรม ของพระพุทธศาสนา และ
น้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตส่วนตัวและในการปฏิบัติ ราชการ 

3.2 เพื่อใหพ้นักงานได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกร่วมในการเสริมสร้าง สังคมแห่งคุณธรรมและ
สมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้าง จิตสํานึกในการทําความดี รู้จักการให้ การเสียสละ และ
การบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 

3.3 เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดงในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
6. วิธีดําเนินการ 

จัดให้มีการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทาง คือ 
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมโดยคณะผู้บริหาร และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง บรรยายให้

ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและเห็นคุณค่าของ การเสริมสร้างสังคมแห่งความ

ดีมีคุณธรรมเช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือทําบุญถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชรา ภาพ หรือ อาพาธ เป็นต้น 



๑๕ 
 

 

6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต 
และการปฏิบัติงาน 

10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกร่วมในการสร้างสังคม แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์
แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
ลําดับที่ 2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กรเป็นการสร้างระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้

ทําอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมาเพื่อพิจารณาปรับปรุงการทํางานในแต่ละ กิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชาสามารถใช้เป็น
หลักฐานในการอ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การประเมิน เป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงานด้วยความสําเร็จ ความซื่อสัตย์ 
สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างาน สามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่
ที่ผลของ งาน หรืออาจจะมีผู้ร่วมงานอื่นมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดข้ึนคล้ายกัน ทําให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการ แลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและ
กันในองค์กร 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง เห็นความสําคัญของการบันทึกประจําวันดังกล่าวจึงได้จัดทําสมุดความดีพนักงานจ้าง โดยให้พนักงานจ้างมีการ
บันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้วยความ รับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมายและเกิดประโยชน์แก่
องค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกที่ดีใน การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเป็นช่องทางในการส่ือสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และพนักงาน 
3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ 
3.3 เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

5. สถานที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 กําหนดให้พนักงานจ้างและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจําทุกวันและส่งให้ หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์ 
6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลสําหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําปี 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 มีการส่ือสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
10.2 มีการติดตามผลงานทําให้สามารถทราบผลการทํางานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 
10.3 พนักงานจ้างทํางานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามกําหนด 

ลําดับที่ 3 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจรย 
 
ธรรมในการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนา และขับเคล่ือนองค์กรไปสู่ความสําเร็จทั้ง ด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล องค์กรนั้นๆย่อมประสบความสําเร็จ มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ บุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้ และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระทําหน้าท่ีใดๆแล้ว ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้าม หากบุคลากรในองค์กรไร้ความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จําเป็นในการทํางาน ย่อมทําให้องค์กร
นั้นๆ ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์การทํางานสูง แล้ว ย่อมมีคุณธรรม
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาคหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัว ช้ีนําทางในการปฏิบัติงานตามตําแหน่ง หน้าท่ีและ
บทบาทแห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ ต้ังใจทํางานด้วยความ
ทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและ 
ประเทศชาติแล้ว ย่อมนําพาองค์กรหรือหน่วยงาน มุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส มีการป้องกันการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ ตามหลัก
แห่งธรรมาภิบาล 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงาน ตลอดจน ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกล จากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความ
พอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและ ข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการทํางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อ
ผู้บังคับบัญชา และต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดงมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
3.2 เพื่อให้บคุลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง สามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตได้

อย่างถูกต้อง 
3.3 เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนะคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการทํางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อผู้มา ขอรับบริการ และต่อ

ผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
3.4 เพื่อให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตสํานึก มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

4. เป้าหมาย 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดงทุกคน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ติดต่อประสานงานและขอความร่วมมือไปยังวัด/สถานที่ปฏิบัติธรรม 
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เหมาะสม 

6.2 ช้ีแจงรายละเอียดและวางแผนการดําเนินงานตามโครงการฯ 
6.3 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
6.4 เสนอรายละเอียดโครงการฯ กําหนดการและหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและเกิดความ 
 
6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 
6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ธรรมวัตรเช้า) ในวันพระ ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2561-2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตได้ อย่างแท้จริง 
10.3 ปลูกจิตสํานึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ  ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อองค์กรต่อการ ทํางาน ต่อเพื่อนร่วมงาน 

ต่อผู้มาขอรับบริการ และต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
1.1.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 

ลําดับที่ 1 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดงได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง  พ.ศ. 2560 โดยกําหนดกลไก
และระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย ซึ่งมีการ
กําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑ์และ เง่ือนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบล มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ ประชาชนตามหลักธรร
มาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม, มีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริตและ
รับผิดชอบ, ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่ มีประโยชน์ทับซ้อน, ยืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, 
ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง, มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยดึมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึด มั่นในหลัก
จรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน กรณีการเรี่ยไร และกรณีการ
ให้รับของหรือประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดให้ข้าราชการต้อง ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหน่งหน้าท่ีและไม่กระทํา
การอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.7 / ว 11 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 
2557 ซึ่งทาง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง ควรนําแนวทางการดําเนินงานดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เช่ือถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลท่า ดินแดงได้จัดทํามาตรการ 
“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง” ขึ้น เพื่อให้ บคุลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจําทุกระดับนําไปใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
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3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อเป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเปน็สากล 
3.2 เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติงานอย่างสม่้าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและเป็น เครื่องมือตรวจสอบการทํางานด้าน

ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามหลัก คุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.3 เพื่อทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและประชาชน ท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
3.4 เพื่อให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจในขอบเขต สร้าง ระบบความรับผิดชอบของ

ข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชนและต่อสังคมตามลําดับ 
3.5 เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการ

ปฏิบัติงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดงทุกคน 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง เพื่อใช้เป็นค่านิยมสําหรับองค์กร ข้าราชการ ทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัต ิควบคู่ไปกบัระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง เปิดเผยเป็นการทั่วไป แก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม
รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและ
ตัวช้ีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้อง จัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดงทุกคนปฏิบัติตามประมวล จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดิน
แดง 

ลําดับที่ 2 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 
2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556–2560) มุ่งสู่การเป็น ประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ ร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 



๑๙ 
 

 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดิน แดง จึงได้กําหนดแนวทาง/
มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถแปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที ่ 3 (พ.ศ. 2556 – 
2560) ไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝ่าย ประจํา ลูกจ้างประจํา 
พนักจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

3.2 เพื่อสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ท้องถิ่น ข้าราชการฝ่าย
ประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ข้อมูล/องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องข้ึนไป 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1  รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสํานึกด้านการต่อต้านการทุจริต  อาทิ กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 
100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 ส่ือประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสํานึก 

6.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรม และส่ือช่องทาง
ต่างๆ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

จํานวนข้อมูล/องค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่ 
ลําดับที่ 3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาท สําคัญและเป็นกลไกหลักของ

ประเทศในการให้บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมี หน้าท่ีและความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกข์บํารุงสุข
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความ
เป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึง ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นทุกคนเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสํานึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทําทุกส่ิง เพื่อคุณประโยชน์ของ
ประชาชนและประเทศชาติ 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 
5 ยุทธศาสตร์ โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้กําหนดแนวทางพัฒนา
ข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนักในการ เป็นข้าราชการที่มีเกียรติ ศักด์ิศร ี รู้จักความพอเพียง เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นใน
คุณธรรม ยืนหยัดในส่ิงที่ถูกต้อง ตระหนักในคุณงามความดีและกฎแห่งกรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการ 
มีคุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระทําหรือไม่กระทําการใดได้อย่างเหมาะสม อันรวมถึงการป้องกันการกระทําทุจริตใน ระบบราชการด้วย 



 

๒๐ 
 

ดังนั้น  เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันความทุจริต  ปลูกฝังทัศนะคติและวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดงจึงได้จัดทํา
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริต ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าดินแดงทุกคน 

3.2 เพื่อให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง ตามประมวล จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
3.3 เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดงทุกคน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิต

สาธารณะ เกิดความสํานึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็น พลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และ
ประเทศชาติ รู้จักการให้ การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ร่วมกัน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดงทุกท่าน 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 บรรยายเรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของ เจ้าหน้าท่ีรัฐในการรักษาผลประโยชน์
สาธารณะเพื่อการต่อต้านการทุจริต 

6.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

6.3 แบ่งกลุ่มทํากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต และปลูกฝังทัศนะคติและวัฒนธรรมที่ดีให้แก่ คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

6.4 ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

50,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
10.2 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1.1.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ลําดับที่ 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ท่าดินแดง 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่ง 

การกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการ ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นส่ิงผิดแต่อย่างใด 
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของ 
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รัฐที่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือ พวกพ้อง 
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตาม อํานาจหน้าที่และความ

รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับ ซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่กําจัดอยู่ในรูปตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือ ทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปดํารงตําแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จํากัด หรือการที่บุคคลมีอํานาจตัดสินใจให้ญาติพี่น้อง หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทาง 
ราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 หน่วยงาน
ภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ หน่วยงาน โดยกําหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุม หรือสัมมนา
ภายในองค์กร เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ บุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าดินแดง เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ โดยจัดกิจกรรมผ่านการประชุม ผู้บริหารกับพนักงานส่วนตําบล เพื่อให้พนักงานทุกคนทํางาน
โดยยึดระเบียบกฎหมายเป็นที่ต้ัง มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อ เป็น เครื่องกํากับความประพฤติของตน เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อใหค้วามรู้ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง เกี่ยวกับการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.2 เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานทีสุจริต โปร่งใส ของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วน ตําบลทา่ดินแดง 
3.3 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง มีจิตสํานึก ค่านิยม และ วัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต 

มุ่งมั่นทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการ ทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดงทุกท่าน 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
6. วิธีดําเนินการ 

จัดประชุมประจําเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและมีความประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ลําดับที่ 2 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
2. หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลภายใต้การนําของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและปราบปราม การทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้
แถลงนโยบาย  11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการ 
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แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลังและ ปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากร
ภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเช่ือมั่น วางใจในระบบราชการ เสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้ง
ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 

ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต โดยเฉพาะเรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสํานักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) และพัฒนา
เครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ 2560 
ครอบคลุม ประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดําเนินการเรื่องเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 

เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น และเพื่อนํา เครื่องมือการประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การปฏิบัติให้เป็นกลไกสําคัญที่จําป้องกัน การทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่เอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้
ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการ ปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้ เทียบเท่า
ระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน นําไปเป็นองค์ความรู้ในการทํางานให้เป็นไป
ด้วยความถูกต้อง 

3.2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
6.2 จัดทํา (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
6.3 ตรวจสอบความถูกต้อง 
6.4 จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
6.5 แจกจ่ายให้บุคลากร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน 

1.2.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
ไม่มีกิจกรรม/โครงการ 
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1.2.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการรกษาประโยชน์สาธารณะ 

ลําดับที่ 1 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ 
2. หลักการและเหตุผล 

ขยะหรือของเสีย แบ่งเป็น มูลฝอยธรรมดาทั่วไป ได้แก่ มูลฝอยสด เศษอาหาร กระดาษ โฟม พลาสติก ขวด แก้ว โลหะ ฯลฯ และของเสียอันตราย 
ได้แก ่มูลฝอยติดเชื้อ กากสารเคมี สารเคมีกําจัดแมลง กากน้้ามัน หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ใช้แล้ว ปัญหาส่ิงแวดล้อมเนื่องจากขยะทุกวันนี้คนไทยกว่า 
60 ล้านคน สามารถสร้างขยะได้มากถึง 14 ล้านตันต่อปี แต่ความสามารถ ในการจัดเก็บขยะกลับมีไม่ถึง 70 % ของขยะที่เกิดขึ้น จึงทําให้เกิดปริมาณมูลฝอย
ตกค้าง ตามสถานที่ต่าง ๆ หรือมีการนําไปกําจัดโดยวิธีกองบนพื้นซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อม คือ 1. อากาศเสีย เกิดจาก การ
เผามูลฝอยกลางแจ้งทําให้เกิดควันและสารมลพิษทางอากาศ 2. น้้าเสีย เกิดจากการกองมูลฝอยที่ตกค้างบนพื้นเมื่อฝนตกจะ เกิดน้้าเสียซึ่งไหลลงสู่แม่น้้าทําให้
เกิดภาวะมลพิษทางน้้า 3. แหล่งพาหะนําโรค จากมูลฝอยตกค้างบนพื้นจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ของหนูและแมลงวัน ซึ่งเป็นพาหะนําโรคติดต่อทําให้มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยของนักเรียนและประชาชน 4. เหตุรําคาญ และความไม่น่าดู จากการเก็บขยะมูลฝอยไม่หมดทําให้เกิดกล่ินเหม็นรบกวน การแก้ปัญหาขยะมูล
ฝอยคือ 1.ก่อนจะทิ้งขยะ เรา จะสามารถลดปริมาณขยะและนําขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้ มีแนวคิด คือ REFUSEการปฏิเสธ หลีกเล่ียงส่ิงของหรือบรรจุภัณฑ์ 
ที่จะสร้างปัญหาขยะรวมทั้งเป็นมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม เช่น กล่องโฟม หรือ ขยะมีพิษ อ่ืน ๆ RETURN การเลือกใช้สินค้าที่ สามารถส่งคืนบรรจุภัณฑ์กลับสู่ผู้ผลิต
ได้ เช่น ขวดเครื่องด่ืมต่าง ๆ REPAIR การซ่อมแซมเครื่องใช้ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ ต่อไป ไม่ให้กลายเป็นขยะ REUSE การนําบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 
เช่น ใช้ถุง ผ้าไปช็อปป้ิงแทนถุงก๊อบแก๊บ RECYCLE การแยกขยะท่ียังใช้ประโยชน์ได้ให้ง่ายต่อการจัดเก็บและส่งแปรรูป เช่น การทํากระดาษรีไซเคิล การทํา
ผลิตภัณฑ์ 2. ทิ้งขยะใน ที่ที่จัดไว้ให้ 3. ควรมีการคัดแยกขยะและแยกทิ้งลงในถังรองเพื่อแก้ปัญหาขยะซึ่งส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัย 

อบต.ท่าดินแดง จึงจัดทําโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ วิธีโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนตําบล ท่าดินแดงมีความรู้เกี่ยวกับขยะ
ประเภทต่างๆ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ วิธีการลดปริมาณขยะ การคัดแยก การนํา กลับมาใช้ใหม่การกําจัดขยะอย่างถูกวิธี รวมทั้งขยะในชุมชนมี
ปริมาณลดลง จากการที่ประชาชนนําความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติคัดแยก ขยะจากต้นทาง 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้ประชาชน มีความรเกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ 
3.2 เพื่อให้มีความรเกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนํากลับมาใช้ใหม่ 
3.3 เพื่อให้ประชาชน มีความรเกี่ยวกับวิธีการกําจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี 
3.4 เพื่อให้ประชาชนบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง 
3.5 เพื่อลดปริมาณขยะในตําบล 

4. เป้าหมาย 
ประชาชนในเขตพื้นตําบลท่าดินแดง จํานวน 40 คน 

5. วิธีดําเนินการ 
5.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
5.2 ประชาสมพันธ์โครงการให้กับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 
5.3 ประชุมช้ีแจงโครงการต่อผู้เกี่ยวข้องและมอบหมายงาน 
5.4 จัดเตรียมอุปกรณ์และจัดสถานท่ี 
5.5 ดําเนินงานตามโครงการ 

กิจกรรมดาเนินการมีดังน้ี 
กิจกรรมที่ 1 สร้างความรู้ความเข้าใจ 

1. ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนํากลับมาใช้ใหม่ 
2. ฝึกปฏิบัติการคัดแยกขยะ 

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การนําขยะครัวเรือนกลับมาใช้ประโยชน์ 
1. ฝึกปฏิบัติทําปุ๋ยนํ้าหมักจากเศษอาหารในครัวเรือน 
2. ฝึกปฏิบัติการทําปุ๋ยหมักแห้งจากเศษอาหารและพืชผัก 
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5.6 ประเมินผลโครงการและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
6. ระยะเวลา 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
7. งบประมาณดําเนินงาน 

จํานวน 10,000 บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนํากลับมาใช้ใหม่ 
9.2 ชุมชนสามารถบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง 
9.3 ปริมาณขยะในเขตพื้นท่ีตําบลท่าดินแดงลดลง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ปริมาณขยะในเขตพื้นท่ีตําบลท่าดินแดงลดลง 

ลําดับที่ 2 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการสร้างและฟื้นฟูธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาเรื่องส่ิงแวดล้อมนับเป็นปัญหาที่สําคัญที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ ระบบนิเวศและ ส่ิงแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไปส่วน
ใหญ่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ที่ทําให้สิ่งแวดล้อมเส่ือมโทรมลง โดยเฉพาะส่ิงแวดล้อมทาง ธรรมชาติที่ในปัจจุบันนับว่าจะเส่ือมโทรมลงเรื่อยๆ สาเหตุเพราะการ
เพิ่มข้ึนของจํานวนประชากร เมื่อประชากรเพิ่มข้ึนความ ต้องการปัจจัยขั้นพื้นฐานในการดํารงชีวิตจึงจําเป็นต้องพัฒนาและผลิตส่ิงต่างๆเหล่านี้ให้พอเพียงกับ
ความต้องการ ทําให้มีการนํา ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาใช้อย่างต่อเนื่อง ผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติอย่างรวดเร็ว การเสีย สมดุล
ธรรมชาติ ก่อให้เกิดมลพิษ และปัญหาส่ิงแวดล้อมต่างๆ การพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการ พัฒนาด้านเกษตรกรรมหรือการพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรม ได้มีการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างมากมายจนเกิดเป็นการ ทําลายธรรมชาติ ในปัจจุบัน ได้มีการนําเทคโนโลยีใหม่ๆมาช่วยในการพัฒนา
ก็ยิ่งเพิ่มความเสียหายมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการใช้ เทคโนโลยีดังกล่าวกระทําไปเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์เท่านั้นไม่ได้นํามาเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ที่จะเกิดข้ึน 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ได้ ตระหนักถึงหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จึงได้จัดทําโครงการ สร้างและฟื้นฟูธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้ประชาชนในตําบลท่าดินแดงตระหนักในคุณค่าของส่ิงแวดล้อม ช่วยกันสร้าง ฟื้นฟ ูและรักษา ทรัพยากรธรรมชาติในตําบล 
3.2 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมในท้องถิ่นของตน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 ปลูกต้นไม้ในเขตพื้นที่สาธารณะในตําบล โดยปลูกพันธุ์ไม้ต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชผักสวน ครัวรั้วกินได้ เป็นต้น 
4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟู สภาพแหล่งน้ํา คูคลอง หนอง บึง ในเขตพื้นที่ตําบลท่าดินแดง โดยบูรณาการทํางานร่วมกัน กับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นท่ี 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
พื้นท่ีสาธารณะในเขตตําบลท่าดินแดง 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
6.2 ประชาสมพันธ์โครงการให้กับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 
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6.3 ประชุมช้ีแจงโครงการต่อผู้เกี่ยวข้องและมอบหมายงาน 
6.4 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ ์
6.5 ดําเนินงานตามโครงการ 
5.6 ประเมินผลโครงการและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในตําบลท่าดินแดงมีความสมบูรณ์ขึ้น 

1.2.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ลําดับที่ 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการดําเนินการเกี่ยวกับโครงการพระราชดําริ/เศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทย เป็นปรัชญาช้ี

ถึงแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับ ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้
ดําเนินการไปในทางสายกลาง เพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์ อัน เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกและทําอย่างเป็นขั้นเป็นตอน โดยคํานึงถึง
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การ สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่มีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับการขจัดความยากจน ลด
ความเส่ียง ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน และเป็นพื้นฐานของการสร้างพลังอํานาจของชุมชน การพัฒนาศักยภาพชุมชนให้แข็งเข็ง เพื่อเป็น รากฐานของการ
พัฒนาประเทศต่อไป 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง เห็นความสําคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทําโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดู งานนอกสถานที่ ด้านการ
บริหารงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ทางเศรษฐกิจของชุมชน รวมทั้งเป็นการพัฒนาอาชีพของ
ประชาชนในพื้นที่ให้มีวิถีชีวิตตามแนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 เป็นการเปิดโลกทัศน์ แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก
หน่วยงานอื่น และสนองตอบต่อนโยบาย รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ 
3. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตาม แนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง โดยนําความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการดูงานมาปรับใช้กับการพัฒนาท้องถิ่นของตนตามอํานาจหน้าที่ 

2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล ผู้นําชุมชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ และ
ตัวแทนกลุ่มเกษตรในตําบลท่าดินแดง ได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์จากสถานที่ต่างๆ เพื่อนํามา พัฒนาองค์กรและชุมชน 

2.3 เพื่อแลกเปล่ียนทัศนคติ ประสบการณ์การทํางาน พัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์
อันดี ระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล ผู้นํา ชุมชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ และตัวแทนกลุ่มเกษตรในตําบลท่าดินแดง 
ที่เข้าร่วมโครงการ 

2.4 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ 
2.5 เพื่อเป็นการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงมาสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้

เป็นรูปธรรม 
4. เป้าหมาย 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล ผู้นําชุมชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ และตัวแทน กลุ่มเกษตรในตําบลท่าดิน
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แดง จํานวน 50 คน 
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5. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจัดทําโครงการ 
6.2 ประชุมช้ีแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ ช้ีแจงรายละเอียดต่างๆ และข้อตกลงร่วมกัน 
6.3 ติดต่อประสานงานวิทยากร สถานที่พัก และสถานที่ศึกษาดูงาน 
6.4 เตรียมกิจกรรม สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ 
6.5 จัดอบรมโดยวิทยากรผมีความรู้ 
6.6 เดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
6.7 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการโครงการให้ผู้บริหารทราบ 

7. งบประมาณ 
จํานวนเงิน 200,000.-บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
9.1 ประชาชนมีความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการดูงานมาปรับใช้กับตัวเองและพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งมีคุณภาพ ชีวิตและมีความเป็นอยู่ตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
9.2 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล ผู้นําชุมชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ และ ตัวแทนกลุ่มเกษตรในตําบลท่า

ดินแดง ได้ศึกษาหาความรู้และประสบการณ์จากสถานที่ต่างๆ เพื่อนํามาพัฒนาองค์กรและชุมชน 
9.3 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล ผู้นําชุมชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ และ ตัวแทนกลุ่มเกษตรในตําบลท่าดิน

แดง ได้แลกเปล่ียนทัศนคติ ประสบการณ์การทํางาน พัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน เสริมสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดี 
ระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงาน ส่วนตําบล ผู้นําชุมชน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ และตัวแทนกลุ่มเกษตรในตําบลท่าดินแดงที่เข้า
ร่วมโครงการ 

9.4 สนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการ 
9.5 ขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การ พัฒนาท้องถิ่นให้เป็น

รูปธรรม 
1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
ไม่มีกิจกรรม/โครงการ 

1.3.2 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
ไม่มีกิจกรรม/โครงการ 

1.3.3 สร้างจิตสํานึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
ลําดับที่ 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมเยาวชนอาสาพัฒนาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล 
จิตอาสาคือ ผู้ที่มีจิตใจเป็นผู้ให้อาจจะเป็นการให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยกําลังแรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็น การเสียสละส่ิงที่ตนเองมี 

แม้กระทั่งเวลา เพื่อเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ให้แก่ส่วนรวม งานจิตอาสาเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนา ยกระดับจิตใจให้เยาวชนมีความเข้าใจเอื้อเฟื้อ หันมาทํากิจกรรม
เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม โดยเฉพาะการสร้าง จิตสํานึกและปลูกฝังให้เยาวชนทําประโยชน์ต่อชุมชนต่อท้องถิ่นของตนเอง 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง ได้เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ จึงสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ ได้มี ส่วนร่วมในการช่วยกันดูแล



๒๖ 
 

รักษาความสะอาดในพื้นที่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสวยงามของพื้นที่ในเขตองค์การ บริหารส่วนตําบลท่าดินแดง จึงได้จัดกิจกรรมเยาวชนอาสา
พฒันาท้องถิ่นขึ้น
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่มีจิตอาสา ทําประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 
2.2 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่มีความรักและหวงแหนสถานที่ต่างๆในหมู่บ้านและชุมชน 
2.3 เพื่อให้สถานที่ราชการ ศาสนาสถาน โรงเรียน และพื้นที่สาธารณะ มีความสะอาด เรียบร้อย และมี ภูมิทัศน์ 

สวยงาม 
3. เป้าหมาย 

เยาวชนในเขตพื้นท่ีตําบลท่าดินแดง 
4. วิธีดําเนินการ 

4.1 จัดทําแผนดําเนินกิจกรรม 
4.2 ประชาสมพันธ์การดําเนินกิจกรรม 
4.3 ดําเนินกิจกรรมตามแผน 
4.4 รายงานผลการจัดกิจกรรมผบริหารทราบ 

5. งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

6. สถานที่ดําเนินการ 
สถานที่ราชการ ศาสนาสถาน โรงเรียน และพื้นที่สาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
9.1 สถานที่ราชการ ศาสนาสถาน โรงเรียน และพื้นที่สาธารณะ มีความสะอาด เรยบร้อย และมีภูมทัศน์สวยงาม 
9.2 เยาวชนในพื้นที่มีจิตอาสา ทาประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 
9.3 เยาวชนในพื้นที่มีความรักและหวงแหนสถานที่ต่างๆในหมู่บ้านและชุมชน 

มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

ลําดับที่ 1 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบรหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

2. หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจาก

ป ีพ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมี
ศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้าน ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลัก 
เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่
ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนด ยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที ่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตามหลักการกระจาย 

อํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน ท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย ยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นเป็น หน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ส่วนการกํากับดูแล องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่จําเป็นตามกรอบกฎหมายกําหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่ คนทํางานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับ มีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความีคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนทํางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้ เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทํางาน
ในหน่วยงานราชการอื่นได้ เช่นเดียวกัน เพยีงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํานวนมาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอื่น ๆ  จึงมี โอกาส
หรือความเป็นไปได้สูงที่คนทํางานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาส หรือช่องทางที่คนทํางานในท้องถิ่นจะ
ใช้อํานาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทํางานในหน่วยงานราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความ เสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต อย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วย
การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วย ความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิด ประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเอง
ต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดทําแผน  ป้องกันการทุจริตในองค์กรท่ีบริหาร 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ป ี

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 
6.3 จัดต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
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8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช่งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

สํานักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผลผลิต 
- มีประกาศเจตจํานงการตอต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ป ีจํานวน 1 ฉบับ 

10.2 ผลลัพธ์ 
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

- ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่องการบรรจแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน และการ

มอบหมายงาน 
ลําดับที่ 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการ การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล 
พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล และพนักงานจ้างเป็นบุคลากร โดยการขับเคล่ือนการพัฒนางานขององค์การ บริหารส่วนตําบลให้มีศักยภาพ โดย

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะ บรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญ
ในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการ ทํางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการการทํางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้ 
ด้านการพัฒนาระบบ บริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพื่อนําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่าง แท้จริง
ต่อไป 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 (พ.ศ. 
2552) ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี และคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มี ประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความ
โปร่งใส และตรวจสอบการทํางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล 
3.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารตรวจสอบได้ 
3.3 เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
3.4 เพื่อปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทํางาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง จํานวน 1 มาตรการ 
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5. พื้นท่ีดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย โอนเล่ือนตําแหน่ง/เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบล 

6.2 นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลของ อบต. ไม่น้อยกว่า 90% 
10.2 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดงมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ไม่ต่้ากว่าระดับ 3 
10.3 การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดงมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ เจ้าหน้าที่ได้ 

ลําดับที่ 2 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ ออกคําส่ังมอบหมายของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้า ส่วนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหน้าที่ใน การจัดทําบริการสาธารณะให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552) หน้าท่ีตาม พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หน้าท่ีตาม กฎหมายอื่นที่กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําอีกมากกมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ บริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการ ติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่
กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการ ส่ังการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ 
ซึ่งเป็นอปุสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้ การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ี ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเส่ือประสิทธิภาพ 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการ
และไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความต้องการ ของประชาชน 
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจการบริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
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3.4  เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ตําแหน่งหน้าท่ีราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดทําคําส่ังมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ 
ประกอบด้วย 

4.1 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
4.2 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้าส่วนราชการ 
4.3 ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
4.4 และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ออกคําส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือส่ังการ 
6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําส่ังที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 

มีคําส่ังมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ์ 

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
- ประชาชนได้รับความสะดวก  และลดการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เก่ียวของอย่าง เคร่งครัด 

ลําดับที่ 1 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางเดียวกันและ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานใน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง จัดทําทะเบียน
คุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี และดําเนินงานตาม ขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือส่ังการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
จะต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
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3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือที่ 
เกี่ยวข้อง 

3.2 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
6. วิธีดําเนินการ 

จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
ท่ีต้ังไว้ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1  บุคลากรฝ่ายบัญชี  กองคลัง  มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ  ประกาศและหนังสือส่ังการที่ 
เกี่ยวข้อง  

10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 

ลําดับที่ 2 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให้มีการบริหารราชการอย่าง มีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพิ่มเติมและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
3.2 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
3.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
3.4 เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
3.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
3.6 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 ผู้อํานวยการกองคลัง 
4.2 เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 



๓๒ 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง



๓๓ 
 

6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของจํานวนงบประมาณ 
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจา้ง 
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าเป็น ประโยชน์กับประชาชน 

 
ลําดับที่ 3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะด้วยตนเองทั้งใน เรื่องการจัดหารายได้และการ

ใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตาม อํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 23 ที่กําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่ จะได้รับประกอบกัน 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดงเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการ จัดซื้อ–จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อ–จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดงทุก โครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
3.2  เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
3.3 เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ–จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดงที่ดําเนินการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ ์
หนังสือ ระบบเสียงตามสาย 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง และชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
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6. วิธีดําเนินการ 

6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้ 
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ระบบเสียงตามสาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผลผลิต 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 

10.2 ผลลัพธ์ 
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด 

- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ลําดับที่ 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและ ไม่เลือกปฏิบัต ิ

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ ประชาชน และให้ประชาชน

สามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยดําเนินการจัดต้ัง ศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One 
Stop Service) ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นคําขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็น
อํานาจหน้าที่และภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตําบล ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการดําเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบ การ
ทํางานแต่ละกระบวนงานเพ่อให้มีระบบบริการที่เช่ือมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้าน เอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน 
และกําหนดระยะเวลาดําเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน จัดสถานที่ ส่ิงอํานวยความ
สะดวกอื่น ๆ เพื่อให้บริการที่ดีกับประชาชน เพื่ออํานวย ความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1  สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ  ให้ประชาชนได้รับความถึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ 
3.2 เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ทุกสํานัก/กอง/ ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก 
ปฏิบัต ิ
5. พื้นท่ีดําเนินการ 

ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัต 
10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 

ลําดับที่ 2 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดงได้ให้ความสําคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ สาธารณะ/บริการประชาชนให้
เกิดข้ึนในพื้นที่มากที่สุด โดยนําแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมา
ประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลัก เสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นกําหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ 
สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอื่น ๆ สอดคล้องกับมาตรา 
8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้กําหนดให้ส่วนราชการจะต้อง ดําเนินการโดยถือว่าประชาชน
เป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดย ความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง จึงการนําเทคโนโลยีมา ช่วยในการปฏิบัติงานเพื่อลด
การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบ การป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติ
หน้าท่ีในการให้บริการ รวมถึงการอํานวยความสะดวกและการ ตอบสนองความต้องการของประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัต ิซึ่งจะช่วยให้ การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายกําหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความเป็นธรรมและ ไม่เลือกปฏิบัต ิ
3.2 เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ความพึงพอใจเฉล่ียของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
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6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบการ
ให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 

6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการให้ผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่าง
ชัดเจน 

6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มีกล้องวงจรปิด ภายในสถานท่ีให้บริการ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

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

ไม่ไช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าดินแดง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบล
ท่าดินแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
2.3 มาตรการการใช้ดลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี 

2.3.1 มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเก่ียวกับการบริการประชาชน รายละเอียดที่ เก่ียวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ทําการ 
และในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน 

ลําดับที่ 1 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการ อํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู้รับบริการเพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด
ประกอบกับในปีที่ผ่านมา ได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีและได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี นั้น 

เพื่อให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิ ต่อภารกิจขององค์กรมี
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้ องการของ ประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่
ต้่ากว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดงจึงได้จัดทํา โครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการทํางานหรือการบริการ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนโดย ยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมาย 
เป็นสําคัญ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3.3 เพื่อรับฟังและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดงให้สั้นลง 
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4.2 ประชาชนในพื้นที่ ตําบลท่าดินแดง 
4.3 ประชาชนนอกพื้นที่ และประชาชนทั่วไป 
4.4 พนักงานและเจ้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ังการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติราชการใดๆ ไปส ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบใน

การดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ 
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อสํารวจงานบริการที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดงต้องปฏิบัติ ปรับปรุงข้ันตอน ระยะเวลาในการให้บริการที่

สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่นายกองค์การ บริหารส่วนตําบลท่าดินแดง
มอบอํานาจให้รองนายกฯ หรือปลัดฯ ใหป้ระชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดง ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

6.4  มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และนําผลดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติ 
ราชการ 

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ทุกกอง/สํานัก ในองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1  ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการให้บริการของ 
เจ้าหน้าท่ี  

10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
10.4 ทําให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดงเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําให้ประชาชนมีความ 

ศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
ลําดับที่ 2 

โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็น ที่มาของการปฏิรูประบบราชการ
เพื่อวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การ
อํานวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน” และเพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร
ราชการ ดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 โดย กําหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่าง น้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการ
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ปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของ ประชาชน 
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องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนตําบลต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการ สาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุดท่านจะต้องร่วมกัน
ปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทํางานเพื่อสามารถตอบสนองความ ต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึง
พอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและ ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพื่องาน 
บริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดงให้กับประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
3.2 เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
3.3  เพื่อปรับทัศนคติ  วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อขอรับ 

บริการ 
3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการดําเนินงานได 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดงและผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ 
6.2 จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.3  จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 

6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน 
6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
6.4.6 จัดทําคําส่ังการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการประชาชนทั้งเวลาทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 

6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อนําจุดบกพร่องในการจัดทําโครงการ มาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือ

ระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการดําเนินงานได้ 
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2.3.2 มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติปฏิบัติราชการแทน หรือการ ดําเนินการอื่นใดของผู้มีอํานาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ลําดับที่ 1 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการการมอบอํานาจ อนุมัติ อนุญาต ส่ังการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริการงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็เพื่อเป็นการช่วย เพิ่มประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของ ความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะ
พิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะ ดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพื่อให้การบริหารงาน
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังนั้น การดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ 
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของ ประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง ภายใต้กรอบอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
4. เป้าหมาย 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง รองปลัดองค์การบริหาร ส่วนตําบลท่าดินแดง หรือ
หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต ส่ังการ แต่งต้ัง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหาร ส่วนตําบล รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
6.3 สําเนาคําส่ังฯ แจ้งคณะผู้บริหารฯ ปลัดฯ รองปลัดฯ หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส่วนราชการทุกส่วน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวยความสะดวก และการให้บริการประชาชน/

บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ลําดับที่ 2 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการการมอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับ อํานาจหน้าที่ของนายกองค์การ

บริหารส่วนตําบลไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจ หน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเอาไว้ การที่นายก
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องค์การบริหารส่วนตําบลจะดําเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียวก็ 
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อาจทําให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนต่างๆเกิดขึ้นได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้น องค์การ บริหารส่วนตําบลท่าดินแดงจึงได้
กําหนดมาตรการให้มีการมอบอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ให้รองนายกองค์การ บริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และรองปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล ได้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การ บริหารส่วนตําบล 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้การใช้ดุลยพินิจต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3.2 เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบอํานาจอย่างน้อยจํานวน 5 เรื่อง 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณา 
6.2  ออกคําส่ังมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล และรองปลัด

องค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบัติราชการแทน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ร้อยละ 80 ของเป้าหมายดําเนินการแล้วเสร็จ 
ลําดับที่ 3 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการการออกคําส่ังมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้า ส่วนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มีอํานาจหน้าที่ใน การจัดทําบริการสาธารณะให้แก่

ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนด แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และหน้าที่ตาม
กฎหมายอื่นที่กําหนดให้ องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงาน ต่างๆ 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลนั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมี มากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มี
การกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าท่ีในการส่ังการ อนุมัติ อนุญาต ไปยงั หัวหน้าหน่วยงานระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่าง
ยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของ เจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเส่ือประสิทธิภาพ 

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการของ ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการ
และไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอํานาจ หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนดินแดงขึ้น 



๔๑ 
 

 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม ตอบสนองความต้องการ ของประชาชน 
3.2 เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพื่อเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการส่ัง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4  เพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ตําแหน่งหน้าท่ีราชการ 

4. เป้าหมาย 
จัดทําคําส่ังมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน 4 ฉบับ 

ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล นายกองค์การ บริหารส่วนตําบลมอบหมายให้ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมายให้ หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ออกคําส่ังมอบหมายงานในการส่ัง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ ส่ังการ 
6.2 จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือปฏิบัติ 
6.3 จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชานทราบ 
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําส่ังรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําส่ังที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 

มีคําส่ังมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ์ 

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
- ประชาชนได้รับความสะดวก  และลดการผูกขาดอํานาจหน้าท่ีอันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จรยธรรม 

ลําดับที่ 1 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มจิตสาธารณะ 
2. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วนร่วมตามที่ บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การ สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความ มุ่งมั่น ต้ังใจ ร่วมเป็นแกนนําในการส่งเสริม สนับสนุน การทํากิจกรรมต่อไป 
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องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดงจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อนําผู้ที่รับการคัดเลือก ระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศ
เชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่าง ต่อบุคคลอื่นในชุมชน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติอย่างต่อเน่ืองให้สังคม
ได้รับรู้ 

3.2 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
3.3 เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินกิจกรรมต่อไป 

4. เป้าหมาย 
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตําบลท่าดินแดง 

5. สถานที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
6.2 ประสานกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิต สาธารณะ 
6.3 จัดทําเอกสารผู้ทําคุณประโยชน์ด้านต่าง ๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
6.5 สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
ผู้ทําคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถ่ิน 
ไม่มีกิจกรรม/โครงการ 

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ลําดับที่ 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด

นานกว่า 25 ป ี ต้ังแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลังได้ทรงเน้นย้้าแนวทางการ แก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปล่ียนแปลงต่างๆ ซึ่ง การเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะทําการผลิตเพื่อการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตาม
สภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลาย ชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็น
การเกษตรเพื่อ การบริโภคและจําหน่าย ทําให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ทํา
ให้ต้องหันกลับมาทําการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผัก สวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ 
เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้พื้นที่เล็กๆ ให้เกิด ประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทําให้สภาพแวดล้อมของ
บริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่สําคัญ 
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สามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน สามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้
ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง ได้เห็นความสําคัญของการสส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มจากการดําเนินชีวิตใน
ครัวเรือนเป็นลําดับแรก จึงได้คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถลด ต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถนําผลิตผลที่เหลือ
จากการบริโภคไปเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง 
3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างแก่ประชาชนในตําบลท่าดินแดง 
4. สถานที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
5. วิธีดําเนินการ 

5.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อช้ีแจงแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.2 มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งต้ังให้เป็นวิทยากรประจําตําบล 
5.3 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

7. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

9. ผลลัพธ์ 
ผู้ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติมีกําลังใจในการใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนใน ตําบลท่าดินแดง 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1 ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มี คุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการ
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

ลําดับที่ 1 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีในการประเมินที่ คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล 
จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดข้ึน ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการ
ดําเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับส่ิงของต่างๆ ที่เอื้อให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการ
บริหารจัดการภายในองค์กรที่ไปสู่ การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นส่ิงที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายใน
องค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นส่ิงที่ยาก
ต่อการดําเนินงานก็ตาม แต่เป็นส่ิงสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่ องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อ สังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตใน
ทุกรูปแบบ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่กําหนดดัชนีใน การประเมินการปฏิบัติ
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขึ้น เพื่ อเป็นการพัฒนา วิธีการดําเนินงานภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับ
คุณธรรมและความโปร่งในในการดําเนินงานให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
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3.1 เพื่อให้บคุลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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3.2 เพื่อให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
3.3 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ 

สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

ลําดับที่ 2 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารสวนตําบลท่าดินแดง 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมี ส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม ของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการ 
กํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใน การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 
45 กําหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการ
ให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความพึง พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา
ที่กําหนด 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง จึงได้จัดให้มีการจัดทําข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนาม ในข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง และหัวหน้าสํานักปลัด/ผู้อํานวยการกอง และ ให้มีการลงนามจัดทําข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน ตําบลทา่ดนิแดง 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1  เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง  เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 

3.2 เพื่อให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

3.3  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง  ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 



๔๕ 
 

 

3.4 เพื่อให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการตาม คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก /กอง 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง ได้ทําข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดย จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ ในระดับสํานัก/กอง เพื่อให้การดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด และรับส่ิงจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลง นามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตําบลกับปลัด
องค์การบริหารส่วนตําบล และปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทํางานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวช้ีวัดในประเด็น
การ ประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังน้ี 

1) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
1.1 ช้ีแจงสํานัก/กอง ต่าง ๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวช้ีวัด และกรอบการประเมินผลการ ปฏิบัติราชการตามพระราช

กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 
2548 

1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน 

และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามตัวช้ีวัด เป็นต้น 
- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด โดยการประสานงานกับผู้กํากับดูแลตัวช้ีวัด และผู้จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การดําเนินการเป็นไป

ตามเป้าหมายที่กําหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการกํากับดูแลและติดตาม ผลการดําเนินงานดังกล่าว 
1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัด เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือตั วช้ีวัดที่ 

กําหนด 
1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติราชการใน 

เบ้ืองต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด  เพือ่หาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อําเภอที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อการ ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัตริ าชกา
รขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ลําดับที่ 1 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบทไ้้ ด้ดาเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การ ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
ท่าดินแดง 



๔๖ 
 

 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อการ ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง เนื่องจากเห็นความสําคัญของการตรวจสอบ ที่จะเป็นปัจจัยสําคัญช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าดินแดง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียงจากการดําเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อําเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง ยังให ้
ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยมีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 

การให้ความร่วมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําปี ได้มอบหมายให้ หน่วยงานผู้เบิก/ผู้อํานวยการ
กองคลัง มีหน้าที่ให้คําช้ีแจงและอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของสํานักงานการตรวจเงิน แผ่นดินกรณีได้รับข้อทักท้วงให้ผู้อํานวยการกองคลังปฏิบัติตามข้อ
ทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง ข้อทักท้วง กรณีที่ช้ีแจงข้อทักท้วงไปยัง สตง. แล้ว แต่ สตง. ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อ
ทักท้วง ก็จะดําเนินการช้ีแจง เหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จส้ินภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 

นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพื่อการ ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล 
การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
3.2 เพื่อความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกสํานัก/กองจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

6. วิธีดําเนินการ 
- ทุกสํานัก/กอง/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
-ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบฯ ภายในกําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง มีมาตรการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
10.2 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ด ี

ลําดับที่ 2 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 
2. หลักการและเหตุผล 

กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทได้ให้อํานาจ ข้าราชการในหน่วยงาน
กระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมี
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ประสิทธิภาพตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมาย 
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กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบการใช้อํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ ยวข้องกับ การใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วย
กฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการต่าง ๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่ง
หน่วยงานทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่
สําคัญ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกลไกการตรวจสอบ
จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าท่ีตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี ประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง จากหน่วยงานภาครัฐและ องค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
6. วิธีดําเนินการ 

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาท ิ
- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี หรือคณะทํางาน LPA จังหวัด 
- การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การ บริหารส่วนตําบลท่าดินแดงจากหน่วยงาน

ภาครัฐและองค์กรอิสระ 
2.5.3 ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ปฏิบัติราชการตาม

อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 

ไม่มีกิจกรรม/โครงการ 

มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.1 การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วนร่วม ตรวจสอบภาคปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินได้ครบทุกข้ันตอน 
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

ลําดับที่ 1 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการ ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่
กฎหมายกําหนไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐ โดย 
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เรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่าง กว้างขวางในการได้รับข่าสาร
เกี่ยวกับการดําเนินการต่าง ๆ ของรัฐ 

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง จึงได้มีสถานที่ สําหรับประชาชนเข้าตรวจดู
ข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพื่อประชาชนจะได้สามารถ
รับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและ ใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล ท่าดินแดง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง จํานวน 1 แห่ง 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
6.2 มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง 

รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่กําหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
และตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการท่ีกําหนด 

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 

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

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จํานวนข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

ลําดับที่ 2 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมการออกระเบียบจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
2. หลักการและเหตุผล 

อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับ 
มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้า ตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมี ส่วนร่วม สามารถ
ตรวจสอบได้ 
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3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูล ข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดิน
แดงขึ้น 

2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ จําหน่ายจ่าย แจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามระเบียบนี้ 

3. เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
3.1 ข้อมูลข่าวสารท่ีลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 
3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

4. เป้าหมาย 
1. จัดเตรียมสถานที่จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จํานวน 1 แห่ง 
2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560 จํานวน 1 ชุด 
3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วน

ตําบลท่าดินแดง จํานวน 1 ฉบับ 
4. แบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จํานวน 1 ฉบับ 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
6.3 จัดทําร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560 เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
6.4 จัดทําร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อ พิจารณาอนุมัต ิ
6.5 จัดทําร่างแบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
6.6 จัดเตรียมสถานท่ี โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 

7. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. มีการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วน ตําบลทา่ดินแดง 
2. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงน การ 
จัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัตงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องเผยแพร่ให้ประชาชน ทราบ และตรวจสอบได้ 

ลําดับที่ 1 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย 
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2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล

ที่สําคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง จึงได้จัดทํามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถ

ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารสว่ น ตําบลท่าดินแดง ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย 
3.2 เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลาย 
3.3 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีข้อมูลประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

6. วิธีดําเนินการ 
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ ได้แก่ 

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจําป ี
- แผนการดําเนินงาน 
- แผนอัตรากําลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจา้ง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จํานวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 

ลําดับที่ 2 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบลและการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง 



๕๑ 
 

 
2. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการบริหารงานของ ราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ 
การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
เป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและ พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้มีระบบ และกลไก ในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
6. วิธีดําเนินการ 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการชําระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง และปิดประกาศ
ข้อมูลที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานขององค์การ บริหารส่วนตําบลท่าดินแดงทํา
ให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งในในการปฏิบัติงาน 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วม ตรวจสอบของประชาชน 
ลําดับที่ 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล

ที่สําคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอื่นๆ 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง จึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญ ๆ ของ หน่วยงานผ่านทางช่องทางที่

หลากหลาย เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วย ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือ
ส่ือสงคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การ เผยแพร่ข้อมูลทางส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทย ุ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติ ราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น\ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
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3.2 เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
3.3 เพื่อให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
พื้นที่ตาํบลท่าดินแดง 

6. วิธีดําเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 
-บอร์ดหน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
-บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
-ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายข่าย/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี 
-ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดงมีเจ้าหน้าท่ีให้บริการประจําและให้ประชาชนสืบค้นได้เอง 
-จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี 
-ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง ผ่านการประชาคมหมู่บ้าน 
-ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

ลําดับที่ 2 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการปรับปรุงเว๊ปไซด์/ระบบอินเตอร์เน็ต  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลางแห่งหนึ่งที่มีความมุ่งมั่น และมีความ ต้ังใจจริงที่จะพัฒนาความรู้
ความสามารถและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น ประกอบกับตามยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ใน
กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ กําหนดให้โครงการปรับปรุงเว็บไซต์/ระบบอินเตอร์เน็ต เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการ ของกระทรวงมหาดไทย โดยกําหนดตัวช้ีวัดในเรื่องการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้และเข้ามาใช้บริการอินเตอร์เน็ต ทาง 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดงจึงจัดทําโครงการปรับปรุงเว็บไซต์/ระบบอินเตอร์เน็ตขึ้น เพื่อให้ประชาชนในตําบลเข้ามาใช้ งานได้อย่างสะดวกสบาย 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง ได้คิดที่จะปรับปรุงระบบเว็บไซต์/อินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านต่างๆให้กับประชาชน 
และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทุกส่วนงาน และปรับปรุงเว็บไซต์ /ระบบ อินเตอร์เน็ต เพื่อให้พร้อมกับการใช้งานขของประชาชนใน
ตําบล 
3.วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร 
2. เพื่อใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรและประชาชนในพื้นที่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
3. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดงมีระบบเว็บไซต์/อินเตอร์เน็ตที่ดี มีประสิทธิภาพในการ ใช้งาน และ รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
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4. เป้าหมาย 

 

นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่องค์การบริหารสวนตําบลท่าดินแดง 
5. วิธีดําเนินการ 

1. จัดประชุมเจ้าหน้าทๆเกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
2. จัดทําโครงการระบบเว็บไซต์/อินเตอร์เน็ต 
3. เสนอโครงการเพื่อรับการอนุมัติงบประมาณในการดําเนินงาน 
4. รวบรวมข้อมูลเพื่อดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต์/ระบบอินเตอร์เน็ต 
5. ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต์/ระบบอินเตอร์เน็ต 
6. ประเมินผลการจัดทําโครงการ 

6. สถานที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดองค์การบรหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
1. ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือทางอินเตอร์เน็ตโดยไม่ต้องเสยค่าใช้จ่าย 
2. ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดงมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 
3. นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ทุกเพศ ทุกวัยได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ลําดับที่ 3 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2550 มาตรา 56 และมาตรา 287 วรรคสาม กําหนดให้บุคคล ย่อมมีสิทธิได้รับทราบและ
เข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
รายงานการดําเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณการใช้ จ่าย และผลการดําเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ
กํากับการบริหารจัดการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2550 กําหนดให้หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีข้อมูล ข่าวสารของทางราชการให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2550 ได้ให้ความหมายของ “ข้อมูลข่าวสาร” หมายถึง ส่ิงที่
ส่ือความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการ ส่ือความหมายนั้นจะทําได้โดยสภาพของส่ิงนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้
จัดทําไว้ในรู ปของเอกสาร แฟ้มภาพ หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่น
ใดที่ทําให้ ส่ิงท่ีบันทึกไว้ปรากฏได้ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง ได้เห็นถึงความสําคัญของงานประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดทําวารสารประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าดินแดง ขึ้น เพื่อให้การ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการทํากิจก รรมของ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสาร หรือกิจกรรมของทางองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
3.2 เพื่อเป็นการแสดงผลการปฏิบัติงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดงให้ประชาชนได้ทราบ 
3.3 เพื่อองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดงจะได้นําเสนอข่าวสารสําคัญๆของบ้านเมืองให้ประชาชนในตําบลท่าดิน แดงได้รับรู้ข่าวสาร 
3.4 เพื่อให้ประชาชนในตําบลท่าดินแดงมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนทุกๆด้าน 



๕๔ 

4. เป้าหมาย 

 

จัดทําวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
5. วิธีดําเนินการ 

5.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
5.2 ประชุมช้ีแจงโครงการต่อผู้เกี่ยวข้องและมอบหมายงานในการรวบรวมข้อมูลต่างๆที่ใช้จัดทําวารสาร 
5.3 ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ 
5.4 รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

7. สถานที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

8. งบประมาณดําเนินงาน 
25,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ประชาชนในตําบลท่าดินแดงและประชาชนโดยทั่วไปรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง อย่างถูกต้อง 
2. ประชาชนมีความรรอบตัวมากขึ้น 
3. ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารครบทุกด้าน 

ลําดับที่ 4 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการอินเตอร์เน็ตตําบล 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลางแห่งหนึ่งที่มีความมุ่งมั่น และมีความ ต้ังใจจริงที่จะพัฒนาความรู้
ความสามารถและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น ประกอบกับตามยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ใน
กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ กําหนดให้โครงการอินเตอร์เน็ตตําบล เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการของ กระทรวงมหาดไทย โดยกําหนดตัวช้ีวัดในเรื่องการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้และเข้ามาใช้บริการอินเตอร์เน็ตตาม โครงการ 

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ บัญญัติไว้ถึงการอํานวยความ
สะดวก และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยกําหนดให้ส่วนราชการ จะต้องจัดให้มี เครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนที่จะสามารถติดต่อ สอบถามหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จึงได้จัดทําโครงการจัดการให้บริการอินเตอร์เน็ตตําบล
ขึ้นมา 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลข่าวสารที่ตรงตามความต้องการ 
3.2 ใช้เป็นส่ือการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 

4. เป้าหมาย 
ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบรหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

5. สถานที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 



๕๕ 
 

 

6.2 ประชาสมพันธ์โครงการให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ 
6.3 รับสมัครผู้ท่ีสนใจเข้าใช้บริการ 
6.4 ดําเนินการให้บริการกับผู้ท่ีใช้บริการ 
6.5 ประเมินผลโครงการ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณ 
20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดองค์การบรหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

10 ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารผานส่ือทางอินเตอร์เน็ตโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
10.2 ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดงมีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 

3.2 การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/รองทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะการดําเนิน

กิจการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ ประชาชน 
ไม่มีกิจกรรม/โครงการ 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถ่ินสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้สะดวก 
ลําดับที่ 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมการดําเนินงานศูนย์รับเรองราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

2. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มีการบริการ ประชาชนด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในอํานาจ

หน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ 

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าดินแดง จึงมีการจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อไว้สําหรับรับเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่าง ๆ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือนํามาเป็น ข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปัญหา
ต่อไป 

3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
3.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของเทศบาลกับประชาชนในพื้นที่ 

4. เป้าหมาย 
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรําคาญหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้อง

สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด สร้ าง ความเช่ือมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี ความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไข
หรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบ  ใด ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
5. วิธีดําเนินการ 

5.1 จัดทําคําส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
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5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
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5.3 นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาส่ังการเจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจําเป็นและเร่งด่วน 
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
ให้บริการในวัน เวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน 

ดังนี้  
6.1 สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3579-0560 ทางโทรสารหมายเลข 0-3579-0560 
6.3 ทางเวบ็ไซต ์
6.4 ทางไปรษณยี ์

7. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่

ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานขององค์การบริหาร ส่วนตําบลทา่ดินแดง 
9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
9.3 แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

ลําดับที่ 2 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการ อบต. พบประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตําบล คือหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การ บริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 มี
สถานะเป็นนิติบุคคล และเป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น มีการดําเนินงานโดยนําหลักการ ปกครองตนเองภายใต้การกํากับดูแลของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหน้าท่ีให้บริการ ประชาชน ในด้านการพัฒนาตําบล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามที่กฎหมายกําหนด 

ประเทศไทยมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอความคิดเห็น ต่างร่วมกัน เป็นการ
แสดงออกถึงการให้ความร่วมมือ การเสนอปัญหาความต้องการของประชาชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึน โดยองค์การบริหารส่วนตําบลได้ตระหนักถึง
บทบาทและอํานาจหน้าที่ และเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหาร ส่วนตําบลท่าดินแดงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างสูงสุด องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าดินแดง จึงได้จัดทําโครงการ อบต.พบประชาชน ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ในการรับบริการต่างๆของ อบต. 
3.2 เพื่อเป็นเวทีกลางเสนอความคิดเห็นการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

4. เป้าหมาย 
ประชาชน ท้ัง 8 หมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

5. วิธีดําเนินการ 
5.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
5.2 ประชาสมพันธ์โครงการให้กับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 
5.3 ประชุมช้ีแจงโครงการต่อผู้เกี่ยวข้องและมอบหมายงาน 
5.4 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ ์
5.5 ดําเนินงานตามโครงการ 
5.6 ประเมินผลโครงการและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
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6. สถานที่ดําเนินการ 

หมู่ที ่1-8 ตําบลท่าดินแดง 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินงาน 

5,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ได้รับทราบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง เพื่อนํามาปรับปรุงการบรหารงาน 
10.2 ประชาชนได้รับความสะดวกในการให้บริการนอกพื้นทีประหยัดเวลาในการเดินทาง 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเก่ียวกับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์เรื่อง 

ลําดับที่ 1 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นส่ิงสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าท่ีราชการทุกครั้งจะต้องมีการ ตรวจสอบ กล่ันกรองการใช้
อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็น ธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการ
ร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
3.2 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนําข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมาปฏิบัติ 
3.3   เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชนร่วม ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

6. วิธีดําเนินการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

9. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีสวนร่วมบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
ลําดับที่ 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7 

(2) และข้อ 9 กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วน ตําบล มีองค์กรในการจัดทํา

แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง จึง
แต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การ บริหารส่วนตําบลท่าดินแดง ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็นในการ
จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง และแผนพัฒนาส่ีปี องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง ให้สอดคล้องกับประเด็น
หลักการพัฒนาที่ประชาคมองค์การ บริหารส่วนตําบล และ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง กําหนดด้วยความถูกต้องโปร่งใส และ
สุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง จํานวน 6 คน 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
6. วิธีดําเนินการ 

จัดประชุมประชาคม เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯ เพื่อเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทํา ร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง และร่างแผนพัฒนาส่ีปีองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาพื้นที่ตําบลท่าดินแดง 
ได้ตรงความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหาร ส่วนตําบลท่าดินแดง ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสําคัญในการต่อต้านการ
ทุจริต 

ลําดับที่ 2 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒559 (ฉบับที่ 2) ข้อ 8 กําหนดให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลจะต้องดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี โดยแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน มีหน้าที่ร่วม



๕๘ 
 

จัดทําร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหา 



๕๙ 
 

 

เกี่ยวกับการจัดทําร่างแผนพัฒนา ซึ่งในการจัดทําร่างแผนพัฒนา ให้องค์การบริหารส่วนตําบลนําปัญหาความต้องการจากชุมชน ที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะ
ดําเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ โดยให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ประสานกับ ประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวมวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นและจัดทําเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อ ประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล 

ดังนั้นเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดงมีแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและใช้
เป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี ซึ่งกําหนดแนวทางการดําเนินงานและ การใช้ทรัพยากรการบริหารงานของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยให้เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย เหมาะสม สอดคล้องกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตรงตามวัตถุประสงค์
ของประชาชนในพื้นที่ จึง จําเป็นต้องดําเนินการประชุมเวทีประชาคมท้องถิ่น เพื่อรบัฟังปัญหาความต้องการแล้วนํามาประกอบการจัดทําแผนพัฒนา ท้องถ่ินสี่
ป ี
3. วัตถุประสงค์ 

3.๑ เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
3.2 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3.3 เพื่อสร้างแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา 
3.4 เพื่อให้เกิดการระดมความคิดในการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน 
3.5 เพื่อให้การดําเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ มีความชัดเจน เหมาะสม และตอบสนองความต้องการของชุมชน 

4. เป้าหมาย 
จัดเวทีประชาคมในระดับหมู่บ้าน และในระดับตําบลในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

5. วิธีดําเนินการ 
5.1 จัดทําโครงการฯ เพื่อเสนอขออนุมัติ 
5.2 ประสานผู้นําหมู่บ้านกําหนดห้วงเวลาการประชาคม 5.๓ จัดเวที
ประชาคมตําบล จํานวน ๘ หมู่บ้าน 
5.4 รายงานผลการดําเนินงานให้ผู้บริหารทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

7. งบประมาณ 
15,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
9.๑ ได้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนํามาประกอบการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น 
9.๒ เกิดการระดมความคิดในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในชุมชน 
9.๓ การดําเนินงานแกไ้ ขปัญหาต่าง ๆ มีความชัดเจน เหมาะสม และตอบสนองความต้องการของชุมชน 

3.3.2 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
ลําดับที่ 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง ได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีในด้านการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าดินแดง 



๖๐ 
 

 
3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาค ประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้
มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการ ทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลนั่นคือได้ทําหน้าที่อย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย 

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน 
5. วิธีดําเนินการ 

5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง อย่าง แข็งขัน สําหรับการทํางาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การ
บริหารส่วนตําบล ในหลาย ๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วม เป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็น
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 

5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้ทําความเข้าใจ ระเบียบต่าง ๆ จะได้ปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
7. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัดและส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าท่ีและบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการดําเนินงานของ หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 

3.3.3 ดําเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏบัติราชการ 
ลําดับที่ 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 การ ติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ข้อ 28 กําหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน รูปของคณะกรรมการ 
ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วน ตําบล มีองค์กรในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนตําบลท่า
ดินแดง จึงแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และร่วมตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหาร ส่วนตําบลท่าดินแดงว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ มีผลสัมฤทธิ์เป็น
อย่างไร เพื่อปรับปรุงการวางแผนพัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง จํานวน 11 คน 



๖๑ 

5. พืน้ทีดํ่าเนนิการ 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
6. วิธีดําเนินการ 

จัดประชุมประชาคม เพื่อคัดเลือกผู้แทนประชาคมร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เพื่อทําหน้าท่ีติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา และ
รายงานผลซึ่งได้จากการติดตามต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่นและประกาศให้ ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อันเป็นการแสดงให้เห็นว่าองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าดินแดงบริหารงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความสําคัญในการต่อต้านการทุจริต 

มิติที่ 4 การส่งเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน 
4.1  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 

4.1.1 มีการจัดทําและรายงานจด 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล ลําดับที่ 1 

โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียงจากการดําเนินงานผิดพลาดและลดความ เสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็น
ส่วนประกอบสําคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกครองซึ่ง จะต้องมีการกระทําอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด โดยผู้บริหาร
สามารถนําแผนการตรวจสอบ ภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนว 
ทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน ประกอบกับมี ระเบียบ ข้อบังคับ 
ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะทําให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลท่า ดินแดง เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทาง
ราชการ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
3.2 เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด 
3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
3.5 เพื่อเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่าง ๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดงทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การ บริหารส่วนตําบลท่าดิน

แดง 



๖๒ 

5. พืน้ทีดํ่าเนนิการ 

 

ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของข้อมูลตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจํา

เป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่อง ที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 

6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงาน ด้านอื่น ๆ  ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ังที่ทางราชการกําหนด เพื่อให้ มั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การ
ปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 
10.2 ความเส่ียงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
10.3 การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
10.4 ลูกหน้ีภาษีโรงเรือนและท่ีดินค้างชําระลดน้อยลง 

ลําดับที่ 2 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กําหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ิน
ปีงบประมาณ 

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง จึงได้มีการ จัดทําและรายงานการควบคุม
ภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด เป็นประจําทุกปี 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง ทราบตามแบบ ที่ระเบียบฯ กําหนด 
3.   เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

กําหนด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 



๖๒ 

5. พืน้ทีดํ่าเนนิการ 

 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 



 

๖๓ 

6. วิธีดําเนินการ 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
2. แต่งต่ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมนิผล

การปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดําเนินการรวบรวมเพื่อจัดทํารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ 

ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ห้องกันและลดความเส่ียงต่อการปฏิบัติงาน 
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

4.1.2 มีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการให้มีการจัดทําแผนการปรับปรงหรือ บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตาม
การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ กํากับดูแล 

ลําดับที่ 1 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล 

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือ เอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ใน
รูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือส่ังการ และหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่
สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและ
สามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายใน
ของรัฐยังมี่ ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทําให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุ ส่วนหนึ่งอาจเกิด
จากการกําหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุม
สอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาดการประเมินและการบริหารความเส่ียงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่กําหนดขึ้น และ
พัฒนาให้ระบบการควบคุมภายใน ดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการควบคุม ภายในให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผล การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดิน
แดง ขึ้น 



 

๖๔ 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดและ คุ้มคา โดยลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานที่ซ้้าซ้อนหรือไม่จําเป็น ลดความเส่ียงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ที่อาจมีข้ึน 
3.2 เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเช่ือถือได้ สร้างความม่ันใจแก่ผู้บริหารในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน 

และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
3.3 เพื่อให้บคุลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของ หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

4. เป้าหมาย 
เพื่อให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้ง

ยังเป็นการควบคุมหรือลดความเส่ียงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทําให้การ ปฏิบัติงานและกาจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
5. วิธีดําเนินการ 

5.1 แต่งต้ังคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ กําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 

5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและผู้บริหารทราบ 

6. สถานท่ีดําเนินการ/ 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. หน่วยงานรับผิดชอบ 
ทุกกอง/สํานัก ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

9. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

10. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
10.1 การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
10.2 การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
10.3 มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจ 
10.4 การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้ 
10.5 เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

11. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา 
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข 
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ร้อยละ 80 ใน ระดับมาก) 

ลําดับที่ 2 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการตดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 



 

๖๕ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กําหนดให้ องค์การบริหารส่วนตําบล ใน

ฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานกาควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือ เครื่องมือในการบริหารจัดการความเส่ียงที่เกิดจากการดําเนิน
กจิกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการ ประเมินผล การควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแลอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจาก วันส้ินปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ ดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน
หรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนําความเส่ียงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้กําหนดมาตรการการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเส่ียงไปดําเนินการเพื่อ ควบคุมลดความเส่ียง ในการ
ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับ ตรวจ 

3.2 เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเส่ียงระบบควบคุมภายใน ของส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด 

3.3 เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
5. พื้นท่ีดําเนินการ 

สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง (ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปดําเนินการบริหารจัดการความเส่ียงในส่วน ท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 

6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหารจัดการ
ความเส่ียงภายในเวลาที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับ
ส่วนย่อย) 

6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง รายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุงการ ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) 
พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การ บริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง ประชุมพิจารณาและ ประเมินผลการควบคุมและ
บริหารจัดการความเส่ียงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องดําเนินการ บริหารจัดการความเส่ียงต่อไป 

6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ กํากัดดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันส้ินปีงบประมาณ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 



 

๖๖ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการความเส่ียง 
10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กํากับดูแลภายใน เวลาที่กาํหนด 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่สามารถ ดําเนินการได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแล การบริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

ไม่มีกิจกรรม/โครงการ 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแล การบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การ หาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

ลําดับที่ 1 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนไดรับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือส่ังการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ 
และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่ เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใส
ไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น มี การทํางานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อพบพร่อง มี 
กระบวนการทางการคลังท่ีเปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการทํางานขององค์การ ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

6. วิธีดําเนินการ 
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก เงิน การเก็บรักษาเงินและ

การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดิน
แดง ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันส้ินปี และจัดทํารายงานแสดงผล การดําเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด เพื่อนําเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และ
ประกาศสําเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 



 

๖๗ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแล การจัดหาพัสดุ ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมาย 
ลําดับที่ 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 – 2561) องค์การ บริหารส่วนตําบลท่าดินแดงจึงได้ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการ
กําหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการใน
การ ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ ได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดง
ความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจาก การปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนตําบลสามารถพัฒนา
ระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพื่อกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และพัฒนาระบบราชการ เพื่อตอบสนองความต้องการและเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบล ท่าดินแดง 
3.2 เพื่อป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดงเกิดการพัฒนาได้ อย่างคุ้มค่า 

4. เป้าหมาย 
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการ

จ้าง 
6.2 จัดทําคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 

แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 มิได้กําหนดให้มีการแต่งต้ังให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดงให้ความสําคัญในการมี
ตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่าง ซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดชอบหากเกิดความเสียหาย 

6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีและตัวแทน ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาท
หน้าท่ี และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 



 

๖๘ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

10.ผลลัพธ์ 
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วมตรวจสอบและไม่ เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
4.3 การส่งเสริมบทบาทของสภาท้องถ่ิน 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้กําหนดไว้ 

ไม่มีกิจกรรม/โครงการ 
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่

เก่ียวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
ลําดับที่ 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมการมส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลายองค์ประกอบและหลาย ฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากร

ท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกต้ัง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มี
บทบาทและต้องทําหน้าที่ของคนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้าง แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอก
ประชาธิปไตย ให้มีการกระจาย อํานาจการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาภายในตําบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอํานาจ 
ระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่สําคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา ร่วมทัง้การตรวจสอบการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตําบล 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดงเล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ ปฏิบัติงาน จึงได้ดําเนิน
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อํานาจหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมใน การทํางาน 
3.2 เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
3.3 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

4. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาองค์การบรหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

6. วิธีดําเนินงาน 
6.1 แต่งต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ เช่น 
6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้รับการแต่งต้ัง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นําข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อทํา

การปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการของ ประชาชน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 



 

๖๙ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
งานกิจการสภา สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

10.ผลลัพธ์ 
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดินแดงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิด ทัศนคตทิี่ด ี
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีการดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
ลําดับที่ 1 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมการตดป้ายประชาสมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจรติ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จําเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกัน

แก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคล่ือนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนใน
จังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมใน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจรติ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตพื้นท่ีตําบลท่าดินแดง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
เขตพื้นท่ีตําบลท่าดินแดง 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ขออนุมัติจัดทําป้ายประชาสมพันธ์ 
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณจุดต่างๆในตําบล 
6.3 จัดเจ้าหน้าท่ีรับผดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาส่ังการ 
6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 
5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
3,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดองค์บริหารส่วนตําบลท่าดินแดง 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
10.2 นําเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
ไม่มีกิจกรรม/โครงการ



 



 

 


