
 

 

 

ส่วนที่ 1 
 

บทน ำ 
 

1. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กร  
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด           
มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่
อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและ
การป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก

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

    จากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 

 

4) การผูกขาด… 
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4) กำรผูกขำด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

7) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. หลักการ… 
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2. หลักกำรและเหตุผล  
           

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 
3 คะแนน จากปี 2558  ได้ล าดับที่  101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้ เห็นว่าประเทศไทย           
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  
 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ .ศ . 2 5 4 6  ก ารจั ด ตั้ งอ งค์ ก ร ต าม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ     
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบัน... 
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 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  (พ.ศ. 2561-2564)          เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่ เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อัน
จะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างแท้จริง 

 

3. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน    
     ท้องถิ่น 
 2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง   
     ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด รวมถึงประชาชนในต าบล 
 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ดเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ       
     บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance)  

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
      ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
      ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

 
4. เป้ำหมำย… 
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4. เป้ำหมำย 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด
     รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิด 
     ประโยชน์สุขแก่ประชาชน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
     จริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
     ของข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ   
     ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
     ท่าเสม็ด  ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
     และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

5. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
 1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด
รวมถึงประชาชนในต าบล   มีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
 5) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
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ส่วนที่ 2 
 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมำย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
1. กำรสร้ำง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อกำรทุจริต 

1 .1  ก า ร ส ร้ า ง
จิ ต ส า นึ ก แ ล ะ
ความตระหนักแก่
บุ ค ล า ก ร ทั้ ง
ข้ า ร า ช ก า ร 
ก า ร เ มื อ ง ฝ่ า ย
บริหาร ข้าราชการ
ก า ร เ มื อ ง              
ฝ่ายสภาท้องถิ่น 
และฝ่ ายประจ า
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 

1.1.1.ด้วยการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชน 
(1) โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
(2) โครงการสมุดความดี
พนักงานจ้าง 
 

1.1.2 ด้วยความ
ประพฤติตามประมวล
จริยธรรม  
(1) โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง อบต. 
ท่าเสมด็ 
 

1.1.3 ด้วยกำรไม่
กระท ำให้เกิดกำรขัดกัน
แห่งผลประโยชน์/
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(1) กิจกรรมให้ความรู้ 
เรื่อง ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
(2) มาตรการ “ปลูกฝัง
องค์ความรู้ให้มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ Conflict 
of Interest” 

 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 

 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 
 
 
 
 

40,000 

 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 

 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 
 
 
 
 

40,000 

 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 

 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0 
 
 
 
 

40,000 

 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0 
 
 
 
 

40,000 

 

 รวม ภำรกิจตำม
มิติ  1.1 

จ ำนวน  3  โครงกำร 
          1  กิจกรรม 
           1 มำตรกำร 

40,000 40,000 40,000 40,000  
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มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมำย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 1.2 การสร้าง

จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1.2.2 ในการรักษา
ประโยชนส์าธารณะ 
1) โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมอันเนื่องมา 
จากพระราชด าริฯต าบล 
ท่าเสมด็ 

  
20,000 

 
 
 

20,000 

  
20,000 

 
 
 

20,000 

  
20,000 

 
 
 

20,000 

  
20,000 

 
 
 

20,000 

 

 รวม ภำรกิจตำม 
มิติ 1.2 

จ ำนวน 2 โครงกำร 40,000 40,000 40,000 40,000  

 1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนักแก่
เด็กและเยาวชน 

1.3.1 ในความซื่อสัตว์
สุจรติ 
1) โครงการประกวดค า
ขวัญต่อต้านทุจรติ 
(2) โครงการครอบครัว
อบอุ่นเพิ่มพูนศักยภาพ
ความเข้มแข็งชุมชน 
1.3.3..ให้มีจิตสาธารณะ 
(1) โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมทาง
ศาสนาภาคฤดูร้อน 

 
 

2,000 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 

20,000 

 
 

2,000 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 

20,000 

 
 

2,000 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 

20,000 

 
 

2,000 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 

20,000 

 

 
 

รวม ภำรกิจตำม
มิติ 1.3 

จ ำนวน 3 โครงกำร 172,000 172,000 172,000 172,000  

   
รวม มิติ ที่ 1 

 1 มำตรกำร  
1 กิจกรรม 
8 โครงกำร  

252,000 252,000 252,000 252,000  

มิต ิ2 
  

ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมำย
เหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
2. การบริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อตา้นการ
ทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

0 0 0 0  

 รวมภำรกิจตำม
มิติ 2.1 

จ ำนวน 1 กิจกรรม 
 

0 0 0 0  
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มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมำย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 2.2 มาตรการ

สร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 
 

2.2.1 สร้างความโปร่ง
ในในการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม 
(1) มาตรการการสรา้ง
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล 
(2) มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายก
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหัวหน้าส่วนราชการ 
(3) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน” 
 
2.2.2 สร้างความโปร่งใส
ในการบริหารการเงิน
งบประมาณ การจดัหา
พัสดุฯโดยยดึถือตาม
กฎหมาย ระเบียบอย่าง
เคร่งครดั 
(1) กิจกรรม “ควบคมุ
การเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี” 
(2) กิจกรรม “การพัฒนา
แผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ” 
(3) กิจกรรม “สร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ” 
(4) โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ – จัดจ้าง 
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มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมำย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
2.2.3.สร้างความโปร่งใส
ในการให้บริการ
สาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัต ิ
(1) กิจกรรมการจัดบริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัต ิ
(2) โครงการจา้งส ารวจ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
(3) กิจกรรมการใช้บัตรคิว
ในการติดต่อราชการ 
(4) มาตรการ “ยกระดับ
คุณภาพการบริการ
ประชาชน” 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 
 รวมภำรกิจตำม

มิติ 2.2 
จ ำนวน  3  มำตรกำร 
           6  กิจกรรม 
           2  โครงกำร 

0 0 0 0  

  
2.3 มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและ 
ใช้อ านาจหน้าที ่       
ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมือง 
ทีด่ ี

 
2.3.1 จัดท าแผนภมูิ 
ขั้นตอน ระยะเวลา 
ด าเนินการ บริการ
ประชาชน เปิดเผย ณ ที่
ท าการและในระบบ
สารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
(2) โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบตัิ
ราชการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 

 



๑๐ 

 

มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมำย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 
2.3.2 มีการกระจาย
อ านาจการตดัสินใจ
เกี่ยวกับการสั่ง การ
อนุญาต อนุมัติ ปฏิบตัิ
ราชการแทนหรือ
ด าเนินการอื่นใดของผูม้ี
อ านาจในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
(1) มาตรการการมอบ
อ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การ เพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
(2) มาตรการมอบอ านาจ
ของนายก อบต. 
(3) มาตรการการออก
ค าสั่งมอบหมายของ
นายก อบต. ปลัด อบต. 
และหัวหน้าส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 

0 

 รวม ภารกจิตาม
มิติ 2.3 

 

จ ำนวน  3  มำตรกำร 
          1  กิจกรรม 
          1  โครงกำร 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏบิัติ
ตนให้เป็นท่ี
ประจักษ์  
 
 

 
2.4.2. ยกย่องเชิดชู
เกียรติท่ีให้ควำม
ช่วยเหลือกิจกำร
สำธำรณะของท้องถิ่น 
(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจติสาธารณะ 
 
2.4.3. ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ที่ด ารงตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
(1) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบตัิตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวมภารกิจตาม 
มิติ 2.4 

 

จ ำนวน 2 กิจกรรม 0 0 0 0  



๑๑ 

 

มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมำย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 2.5 มาตรการ

จัดการในกรณ ี
ได้ทราบหรือ 
รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ 
การทุจริต 
 

2.5.1.ด าเนินการใหม้ี
ข้อตกลงระหว่างบุคลากร
ในองค์กรได้ปฏิบตัิหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสตัย์ 
สจุรติ  มีคุณธรรม 
จริยธรรม และการ
บริหารราชการกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
(1) มาตรการ “จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบตัิ
ราชการ” 
(2) กิจกรรม “การจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบตัิราชการ
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
ท่าเสมด็”  
 
2.5.2. มีการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการจังหวัด อ าเภอที่ได้
ด าเนนิการตามอ านาจ
หน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบตัิ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น       
(1) กิจกรรม ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบตัิ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
(2) มาตรการ “ให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องค์กรอิสระ” 
(3) มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

 



๑๒ 

 

มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมำย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
2.5.3. ด าเนินการใหม้ีเจ้า
ที่ท่ีรับผิดชอบด าเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กรณีมเีรื่องร้องเรยีน
กล่าวหาบุคคลในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีโดยมิชอบ 
(1) มาตรการ “ด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรยีน 
กรณีมีบคุคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด
ว่าทุจริตและปฏิบตัิ
ราชการตามอ านาจหน้าท่ี
โดยมิชอบ” 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 รวมภำรกิจตำม
มิติ 2.5 

จ านวน  4  มาตรการ 
           2  กิจกรรม 

0 0 0 0  

  
รวม มิติที่ 2 

 10 มำตรกำร  
12 กิจกรรม 
 3  โครงกำร 

0 0 0 0  

มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมำย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จดัให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

3.1.1.จดัให้มีศูนย์ข้อมลู
ข่าวสารตามกฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ 
(1) โครงการจดัท า
ค่าบริการพื้นที่เว็ปไซต์
รายปีและค่าธรรม 
เนียมขื่อโมเมนเนมรายปี 
เว็ปไซต์ ของ อบต. 
ท่าเสมด็ 
 (2) กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่า
เสมด็” 

 
 
 
 

11,000 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

 
 
 
 

11,000 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

 
 
 
 

11,000 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

 
 
 
 

11,000 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

 



๑๓ 

 

มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมำย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
(3) โครงการให้ความรู้ 
ให้ความรู้แก่พนักงาน
ส่วนต าบลและประชาชน
ทั่วไป เรื่อง พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540” 
  

3.1.2.มีการเผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารเกีย่วกับการ
บริหารงานบุคคล การ
บริการงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ 
การค านวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่กฎหมาย ระเบยีบ 
กฎข้อบังคับท่ีก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ต้องเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได ้
(1) กิจกรรม “การ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุ และทรัพย์สินของ
เทศบาล และการรับเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการเงิน
การคลัง” 
  

3.1.3. มีการปิดประกาศ 
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
เกี่ยวกับการปฏบิัติราข
การที่เป็นประโยชน์กับ
การมีส่วนร่วมตรวจสอบ
ของประชาชน                             
(1) โครงการจดัท า
วารสารประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานของ
องค์กร 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 

20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 

 รวมภำรกิจตำม 
มิติ 3.1 

จ านวน  2  กิจกรรม 
          3   โครงการ 

51,000 51,000 51,000 51,000  



๑๔ 

 

มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมำย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 3.2 การรับฟัง

ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
 

3.2.1 มีกระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการด าเนิน
กิจการตามอ านาจหน้าท่ี
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะการ
ด าเนินกิจการทีจ่ะมผีลกระ 
ทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัยของประชาชน
ในท้องถิ่น 
(1) โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อทบทวน
บูรณาการจัดท า
แผนพัฒนาและแผนชุมชน 
(2) กิจกรรมการ
ด าเนินงานศูนย์รบัเรื่องราว
ร้องทุกขข์ององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 

3.2.2.มีช่องทางให้
ประชาชนในท้องถิ่น
สามารถร้องเรียน/ร้องทุก
ได้โดยสะดวก 
(1)โครงการองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด
เคลื่อนที ่
 

3.2.3. มรีายงานหรือแจ้ง
เป็นหลายลักษณ์อักษรให้
ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ทราบถึงการไดร้ับรื่อง
ระยะเวลาและผลการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์
(1) กิจกรรม รายงานผล
การตรวจสอบข้อเท็จจริง
ให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 

 รวมภำรกิจตำม
มิติ 3.2 

จ ำนวน  2  กิจกรรม 
          2  โครงกำร 
 

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



๑๕ 

 

มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมำย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 3.3 การส่งเสรมิให้

ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหาร 
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.3.1.ด าเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนา 
การจัดท างบประมาณ 
(1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่า
เสมด็ 
(2) กิจกรรมประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและ
ประชาคมต าบล ประจ าป ี
(3) กิจกรรมการส่งเสรมิ
และสนบัสนุนการจัดท า
แผนชุมชน 
 

3.3.2. ด าเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดหาพสัด ุ
(1) มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง 
 

3.3.3.ด าเนินการให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
(1) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่า
เสมด็ 

 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0 
 
 
 
 

 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
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0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

 

 รวมภำรกิจตำม 
มิติ 3.3 

จ านวน  2  มาตรการ 
          3   กิจกรรม 

0 0 0 0  

   
รวม มิติที่ 3 

2 มำตรกำร  
7  กิจกรรม 
5 โครงกำร 

 
 

71,000 71,000 71,000 71,000  



๑๖ 

 

มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมำย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 

4. การ
เสรมิสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจดัวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

4.1.1.มีการจดัท าและ
รายงานการจดัท าระบบ
ควบคุมภายในใหผู้้ก ากับ
ดูแล 
(1) โครงการจดัท า
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี ประจ าป ี
(2) โครงการจดัท า
รายงานการควบคมุ
ภายใน 
 
4.1.2.มีการตดิตาม
ประเมินระบบควบคุม
ภายใน โดยด าเนินการให้
มีการจัดท าแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหาร
ความเสีย่ง และรายงาน
ผลการติดตามการปฏิบตัิ
ตามแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายในใหผู้้ก ากับ
ดูแล 
(1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคมุ
ภายใน 
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0 
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0 
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0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 

 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 

 

 รวมภำรกิจตำม
มิติ 4.1 

จ ำนวน  1  กิจกรรม 
           2  โครงกำร 

0 0 0 0  



๑๗ 

 

มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมำย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
  

4.2 การสนับสนุน
ให้ ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ 
ตามช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได ้

 
4.2.1.ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุ แต่งตั้ง โอน 
ย้าย ข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้าง 
(1) มาตรการส่งเสรมิให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง 
การโอน ย้าย 
 
4.2.2.ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับดูแลการ
บริหารงบประมาณ การ
รับ-จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
(1) กิจกรรมการมสี่วน
ร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การ
จ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่า
เสมด็ 
 

4.2.3.ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับดูแล
จัดหาพัสด ุ
(1) กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัด
จ้างจากตัวแทนชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
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0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
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0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

0 

 

 รวมภำรกิจตำม 
มิติ 4.2 

 

จ ำนวน 1 มำตรกำร 
         2 กิจกรรม 

0 0 0 0  



๑๘ 

 

มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมำย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 

 4.3 การส่งเสรมิ
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.3.1.ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีความรู้ 
ความเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าท่ีให้เป็นไปตาม
กฎหมายระเบยีบที่
เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว ้
 (1) กิจกรรมการส่งเสรมิ
และพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 
4.3.2.ส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารตามกระบวนการ
และวิธีการที่กฎหมาย
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้องได้
ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด 
(1) กิจกรรมการมสี่วน
ร่วมในการปฏบิัติงานของ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
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0 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 
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0 

 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

 

 รวมภำรกิจตำม 
มิติ 4.3 

 

จ ำนวน 2 กิจกรรม 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

 



๑๙ 

 

มิต ิ ภำรกจิตำมมิต ิ โครงกำร/กจิกรรม/
มำตรกำร 

ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 หมำย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
 4.4 เสรมิพลังการ

มีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการ ทุจริต 

4.4.1.ส่งเสริมให้มีการ
ด าเนินการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
(1) มาตรการเฝ้าระวัง
การคอร์รัปช่ันโดยภาค
ประชาชน 
(2) มาตรการส่งเสรมิ
และพัฒนาเครือข่ายด้าน
การป้องกันการทุจริต 
 

4.4.2.บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 
(1) กิจกรรมการตดิป้าย
ประชาสมัพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจรติ 

 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 

 
3,000 

 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

3,000 

 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

3,000 

 
 
 

0 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

3,000 

 

 รวมภำรกิจตำม
มิติ 4.4 

จ ำนวน 2 มำตรกำร 
         1  กิจกรรม 

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

   
รวมมิติที่ 4 

3 มำตรกำร  
6  กิจกรรม 
2 โครงกำร 

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

 
รวมทั้ง 4 มิติ 

15 มำตรกำร 
26 กิจกรรม 
18 โครงกำร 

326,000 326,000 326,000 326,000  

 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

ส่วนที่ 3 
 

มิติที่ 1 กำรสร้ำงสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
 1.1 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร 
ข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยสภำท้องถิ่น และฝ่ำยประจ ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.1.1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชำชนในท้องถิ่น 
 

โครงกำรที่ 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึก
ในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาเรื้อรัง
ที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาค
ส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น 
ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัย
การทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไก
การน าหลักธรรมาภิบาล        ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ 
ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครอง
ของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิ
บาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความ
รับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วน
ร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็น
เครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบ
เป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 
 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าเสม็ด จึงจัดท าโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 



๒๑ 

 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้ำหมำย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม 
 2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



๒๒ 

 

โครงกำรที่ 2 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรสมุดควำมดีพนักงำนจ้ำง 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ท าอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมาเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงการท างานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการ
อ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงาน
ด้วยความส าเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมิน
ทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมี
ผู้ร่วมงานอ่ืนมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่ เกิดขึ้นคล้ายกัน ท าให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด เห็นความส าคัญของการบันทึกประจ าวันดังกล่าว จึงได้จัดท าสมุด
ความดีพนักงานจ้าง โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน เพ่ือเป็นเค รื่องมือในการ
ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กร 
เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงาน 
 3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 

4. เป้ำหมำย 
 พนักงานจา้งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

5. ระยะเวลำ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ก าหนดให้พนักงานและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ าทุก
วันและส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์ 
 6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจ าปี 

7. งบประมำณ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

8. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 
 



๒๓ 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
 10.2 มีการติดตามผลงานท าให้สามารถทราบผลการท างานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 
 10.3 พนักงานจ้างท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมายตาม
 ก าหนด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

1.1.2 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรประพฤติตำมประมวลจริยธรรม 
 

โครงกำรที่ 1 
 

1. ชื่อโครงกำร :  โครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหำร สมำชิกสภำ พนักงำนส่วนต ำบล 
พนักงำนจ้ำง อบต.ท่ำเสม็ด 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่ รัฐบาลได้ให้ความส าคัญเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของรัฐบาล และก าหนดแนวนโยบายไว้
หลายแหล่งได้แก่     

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 279 บัญญัติว่า มาตรฐาน 
ทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภทให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้นในหมวดที่ 5 ลาตรา 78 (4) บัญญัติให้พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพ่ือให้การพัฒนา
ราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ 

แผนบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2555-2558) นโยบายที่ 8 การบริหารจัดการที่ดีระบุไว้ว่า 
8.1.3 พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการและการส่งมอบบริหารสาธารณะโดยจะเน้นการพัฒนาข้าราชการใน
ต าแหน่งที่มีความส าคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ
รวมทั้งจะวางมาตรการส าหรับประเมินผล การปฏิบัติงานและจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ตามผลงานเพ่ือให้
เกิดขวัญและก าลังใจในการพัฒนาผลงาน และ 8.15 เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุ ธรรมจริยธรรมให้แก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจังเพ่ือให้ภาค
ราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน   
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริม
คุณธรรม ในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้ก าหนดแนวทางการส่งเสริม
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกลุ่มเป้าหมาย ด้วยวิธีการและ
รูปแบบที่หลากหลาย และด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการวัดผลในเชิงรูปธรรม 

ปัจจุบันนโยบายรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ก าหนดนโยบายส่งเสริมการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ได้แก่  

ข้อ 2 การซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งดีงามเพ่ือส่วนรวม 
ข้อ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
ข้อ 11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลศ มี
ความละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา 
ข้อ 12 ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติมากว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 



๒๕ 

 

 
 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2545  
ข้อ 267 ความว่า การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนาด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ได้แก่การ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ได้จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การ
บริหารสวนต าบลท่าเสม็ด ทั้งนี้เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างทีด่ี เป็นศรัทธา เชื่อถือไว้วางใจ ยกย่องและชื่นชมของสังคม และประชาชนทั่วไป 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ได้เห็นความส าคัญและความจ าเป็นใน
การน านโยบายเรื่องคุณธรรมจริยธรรมตามที่รัฐบาลและระเบียบกฎหมายก าหนดไว้ มาสู่การปฏิบัติให้บัง
เกิดผล เป็นรูปธรรมซึ่งแนวทางหนึ่งที่ส าคัญคือการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล และการทุจริตคอรัปชั่น จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 
 

3. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ  ความส าคัญ ด้านวินัย คุณธรรม        จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาล ที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความส าคัญเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
ให้ความโปร่งใส 

2.2 เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
Interest) ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

2.3 เพ่ือปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นให้กับข้าราชการและ
พนักงานจ้าง 

2.4 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรม น าความรู้ ที่ได้รับ มาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การท างานให้มี
คุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ทีมีคุณธรรม จริยธรรม 

 

4. เป้าหมาย     
ประกอบด้วย  

1. พนักงานส่วนต าบล    
2. พนักงานจา้ง       

 

5. วิธีการด าเนินการ 
จัดฝึกอบรม ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยวิธีการบรรยาย 

  

6. ระยะเวลาการฝึกอบรม 
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564) 

 

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 

8. สถานที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ  ความส าคัญ ด้านวินัย คุณธรรม       จริยธรรมและ

ธรรมาภิบาล ที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎและระเบียบ เห็นความส าคัญเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงาน
ให้ความโปร่งใส 

8.2 ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

8.3 ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตส านึกและตระหนักถึงผลเสียของการทุจริต คอรัปชั่น ต่อประเทศชาติและ
ประชาชน  

8.4 ผู้เข้ารับการอบรม สามารถน าความรู้ ที่ได้รับ มาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การท างานให้มี
คุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ทีมีคุณธรรม จริยธรรม 

 

10 กำรประเมินผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ดจะประเมินผลการอบรมก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยใช้

แบบทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

 

1.1.3 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักที่จะไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ
กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

โครงกำรที่ 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมให้ควำมรู้ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสม็ด 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือารกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็น
การกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการ
ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้ เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์       ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้า
ไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน         แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  เพ่ือป้องกันการทุจริตในการ
ปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบล
ท่าเสม็ด  เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับ
ความประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด มีจิตส านึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
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4. เป้ำหมำย 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ผลลัพธ์ 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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โครงกำรที่ 2 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ปลูกฝังองค์ควำมรู้ให้มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ Conflict of Interest” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 100 , 103 และ 103/1 ก าหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้ เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ด้วย 

การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หรือ “Conflict of Interest” ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบ
หลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศรวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม 

จากสถานการณ์ข้างต้น จ าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรมีความพร้อมที่
จะเข้าใจสาเหตุและปัจจัยที่น าสู่การคอร์รัปชัน เพ่ือจะได้หาทางป้องกันและปฏิบัติหน้าที่ให้ห่างไกลจากต้นเหตุ
ต่างๆ ที่น าไปสู่การทุจริต      คอร์รัปชัน โดยเฉพาะในเรื่องการปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งให้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหา
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือเกิดเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่ง
เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับหลายมิติ ทั้งมิติด้านสังคม การเมืองและการบริหารที่ส าคัญสะท้อนถึง
วัฒนธรรมและค่านิยมในการบริหารที่ด้อยพัฒนา 

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

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ Conflict of Interest แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าเสม็ด 
 3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกและเสริมสร้างจริยธรรมของบุคลากรในการท างานเพ่ือส่วนรวม ยึดถือหลัก
จริยธรรมและผลประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติราชการเป็นส าคัญ อันจะน ามาซึ่งการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในองค์กร 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of 
Interest 
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. วางแผน/การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
 2. ออกแบบกิจกรรม 
 3. จัดเตรียมเอกสาร 
 4. ด าเนินการจัดประชุม 
 5. สรุปรายงานการประชุม 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการประชุมหรือสัมมนาบุคลากรเพ่ือปลูกฝังองค์ความรู้ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ Conflict of 
Interest 
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1.2 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่ประชำชนทุกภำคส่วนในท้องถิ่น 
 
1.2.2.ในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ  
 

โครงกำรที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 

 ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศมีจ านวนลดน้อยลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับ ท้องถิ่น ภูมิภาคและระดับประทศ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สามารถ
ช่วยให้ธรรมชาติมามีความสมดุลเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งเป็นการลดภาวะโลกร้อน   

“ดินและน้ า ลมและฟ้า ป่าและเขา รวมกันเข้า คือทรัพย์สิน แผ่นดินแม่ ฝากลูกไทย รวมใจภักดิ์ รัก
ดูแล เพ่ือมอบแก่หลานเหลนไทย ไปชั่วกาล” ค าขวัญพระราชทานที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชการแก่ประชาชนชาวไทย ได้สะท้อนเป็นอย่างดีถึงความเป็น “นักอนุรักษ์” 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พระองค์ทรงแสดงถึงพระปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ผืนป่าให้คนไทย 

อาศัยอ านาจพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 (7) โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าที่ต้องคุ้มครอง ดูแล และ
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ตระหนังถึงความส าคัญ เกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อนและส่งเสริม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการสนองพระราบปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ    ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ดบูรณาการร่วมกับอุทยานแห่งชาติน้ าตก
ทรายขาว  ได้จัดท า “โครงกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ”  เพ่ืออบรมให้
ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 
3.  วัตถุประสงค์                         

1 เพ่ือให้เยาชนและประชาชนได้รับรู้ถึงสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

2  เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งบรรเทา
ปัญหาสภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ 

3  เพ่ือปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ 
4  เพ่ือเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
3. กลุ่มเป้ำหมำย                  

เยาวชนและประชาชนในพื้นที่    
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4. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ด าเนินการฝึกอบรมโดยการบรรยาย  

  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร    
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564) 

   
6. สถำนที่จัดกิจกรรมฝึกอบรม 
           องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
  
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
          ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  20,000.00บาท 

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
           ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
  
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ                                    

1  เยาชนและประชาชนได้รับรู้ถึงสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อนและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

2  เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งบรรเทาปัญหา
สภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่ 

3  เยาวชนและประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ 
4  เป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 
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โครงกำรที่ 2 
 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯต ำบลท่ำเสม็ด 
  
2. หลักกำรและเหตุผล 
 จากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ได้ด าเนินกิจกรรมโครงการ  อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  (อพ.สธ.)  ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชกิจกรรมส ารวจเก็ บ
รวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช  
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันพันธุกรรมพืช  กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืชกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช  และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  รวมทั้งสิ้น  8  กิจกรรม  ทาง  องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  ได้ร่วมประชุมรับทราบการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา  จาก
พระราชด าริฯ  และแนวทางที่ต าบลท่าเสม็ด  ขอเข้าร่วมสนองพระราชด าริ  การจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น  โดยน าพระราชกระแส  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   “ท าอย่างไรให้ชุมชน    
ช่วยในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และมีการท า DNA Fingerprint ใน ชุมชน”  
 การนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  ชุมชน  โรงเรียน  ศาสนาสถาน  ในต าบลท่าเสม็ด 
เห็นพ้องต้องกันในการร่วมสนองพระราชด าริ  ในโครงการ  อพ.สธ.   โดยด าเนิน “โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรม
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯต ำบลท่ำเสม็ด”  เพ่ือเป็นฐานทรัพยากรในการพึ่งตนเอง    สู่เศรษฐกิจพอเพียง     
เกิดประโยชน์แท้แก่ชุมชนต าบลท่าเสม็ด และประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

  
3.  วัตถุประสงค์                         
 ๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ๒. เพ่ือด าเนินการสนับสนุนงานในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 
กิจกรรมส ารวจเก็บรวมรวบพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรม  
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวาง 
แผนพัฒนาพันธุ์พืช กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  กิจกรรมพิเศษ 
สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   
 ๓. เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีท้ังทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ต าบลท่าเสม็ด 
 
3. กลุ่มเป้ำหมำย                  

 ประชาชนในพื้นท่ี    
 

4. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ด าเนินการฝึกอบรมโดยการบรรยายและรณรงค์ประชาสัมพันธ์  

  
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร    
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2564) 
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6. สถำนที่จัดกิจกรรมฝึกอบรม 
           องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
  
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
          ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  20,000.-บาท 

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
           ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
  
9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ                                    
 ๑. สามารถสนองพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ๒. สามารถด าเนินการสนับสนุนงานในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 
กิจกรรมส ารวจเก็บรวมรวบพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรม  
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวาง 
แผนพัฒนาพันธุ์พืช กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  กิจกรรมพิเศษ 
สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   
 ๓. สามารถจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีท้ังทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ต าบลท่าเสมด็ 
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1.3 กำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมตระหนักแก่เด็กและเยำวชน 
 

1.3.1. ในควำมซ่ือสัตย์สุจริต 

โครงกำรที่ 1 

1. ชื่อโครงกำร : กำรประกวดค ำขวัญต่อต้ำนกำรทุจริต 

2. หลักกำรและเหตุผล/ควำมเป็นมำ 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่สะท้อน

วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้างค่านิยม
ที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานส าคัญเพ่ือท าให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 

ปัจจุบันประชาชนจ านวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเอง
ได้รับผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน 
หากปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับสังคมไทย
และส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดค าขวัญ
ต่อต้านการทุจริตขึ้น ทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตื่นตัวเห็นความส าคัญหันมาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นและ
พร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทุจริตที่ได้ผลที่สุด ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ใน
การพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9)      จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข  

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตส านึกที่จะยึดมั่นในการท า
ความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 3.3 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทาง
ภาษาท่ีสื่อถึงการต่อต้านการทุจริต 
 3.4 เพ่ือให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
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4. เป้ำหมำย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าเสม็ด 
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความส าคัญ หันมาสนใจปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่
เกิดข้ึนและพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 

5. กิจกรรมและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
 5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกวด 
 5.3 ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งค าขวัญเข้าประกวด 
 5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ดก าหนด 
 5.5 ท าพิธีมอบวุฒิบัตรและของรางวัล ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

6. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 2,000 บาท 

8. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 
 10.2 เด็กและเยาวชนมีค่านิยมท่ีถูกต้อง มีจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 10.3 เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึง
การต่อต้านการทุจริต 
 10.4 เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
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โครงกำรที่ 2 
1.  ชื่อโครงกำร  โครงการครอบครัวอบอุ่นเพ่ิมพูนศักยภาพความเข้มแข็งชุมชน 

2. หลักกำรและเหตุผล 
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 (6)  
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่เป็นหลักของสังคม เป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาคนและ
สังคม โดยท าหน้าที่หล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ให้แก่สมาชิกในครอบครัวด้วยการอบรมเลี้ยงดู 
พร้อมทั้งปลูกฝังธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่สมาชิกครอบครัว เพ่ือให้
สมาชิกครอบครัวมีพัฒนาการตามวัยและเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็น
ก าลังส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
 ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน วิถีชีวิตคนในต าบลท่าเสม็ดและคนในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านวิถีการด าเนินชีวิตและวิถีวัฒนธรรม  ต้องเผชิญกับวิกฤตเรื่องค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม และพฤติกรรมที่
มีการเลียนแบบวัฒนธรรมการบริโภคนิยม วัตถุนิ ยม และการให้ความส าคัญกับเงินตราเป็นตัวตั้ง การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงต่อสถาบันครอบครัว ครอบครัวไทยมีความอ่อนแอลงเรื่อยๆ 
สัมพันธภาพและความเกื้อกูลของคนในครอบครัวลดน้อยลง  พ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถท าหน้าที่อบรมสั่ง
สอนและขัดเกลาสมาชิกในครอบครัวให้เป็นคนดีมีการเจริญเติบโตตามวัยได้  

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด   จึงได้จัดท าโครงการครอบครัวอบอุ่นเพ่ิมพูน
ศักยภาพความเข้มแข็งชุมชน  โดยมีแนวทางร่วมกันที่จะส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา คุณธรรม  จริยธรรม และเห็นสมควรปลูกฝังอย่างต่อเนื่องในการสร้างความ
เข้มแข็งในชุมชน โดยเริ่มจากเด็กที่เยาว์วัยเป็นต้นมา และเป็นก าลังส าคัญที่จะผลักดันสถาบันครอบครัวให้มี
ความเข้มแข็งในการดูแลชุมชน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน   

3.  วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 ๑.  เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัว ให้มีความรักความผูกพันกันอย่างลึกซึ้ง 
 ๒.  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ ทักษะให้เหมาะสมกับวัย   
 ๓.  เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดูบุตร 

4. กลุ่มเป้ำหมำย  
 ประชาชนในพื้นท่ีต าบลท่าเสม็ด 

5. วิธีด ำเนินกำร 
จัดอบรมให้ความรู้ 

6. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร 

ปีงบประมาณ 2561 – 2564 
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7. งบประมำณ 
ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  20,000.-บาท 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด   
 

9. สถำนที่ด ำเนินกำร 
  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด   

10.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.  พัฒนาความสัมพันธ์ของสถาบันครอบครัว  และชุมชนให้มีความรักความผูกพันกันอย่างลึกซึ้ง 
 2.  ส่งเสริมพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ ทักษะให้เหมาะสมกับวัย 
 3.  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดูบุตร 

11.  กำรประเมินผล 
 1.  สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมของเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง 
 2.  สอบถาม/สัมภาษณ์จากนักเรียนและผู้ปกครอง 
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1.3.3.ให้มีจิตสำธำรณะ 
  
1.  ชื่อโครงกำร  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาภาคฤดูร้อน 

2.  หลักกำรและเหตุผล 
สังคมไทยในอดีตเป็นสังคมที่หล่อหลอมเด็กไทยในเชิงการก าหนดคุณค่าการเป็นผู้สืบทอดทางศาสนา 

วัฒนธรรม จารีตประเพณี การเติบใหญ่ขึ้นเพ่ือการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ เด็กเป็นเสมือนแก้วตาดวงใจ
ของพ่อแม่ เป็นสมาชิกในชุมชนดุจเครือญาติลูกหลานที่ต้องช่วยกันดูแลเอาใจใส่ปกป้องคุ้มครองกันอย่างเต็มที่ 
องค์ประกอบและสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นได้หล่อเลี้ยงเด็กไทยในอดีตให้เป็นลักษณะที่งดงาม เกิดคุณค่า สร้าง
คุณภาพ คุณลักษณะของเด็กไทยจนมีเอกลักษณ์ประจ าชาติหลายประการไม่ว่าจะเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยน ยิ้ม
ง่าย เป็นมิตร มีน้ าใจ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ รู้จักสัมมาคารวะ  วางตนให้เหมาะสม รู้จักประมาณตน ด าเนิน
ชีวิตที่เรียบง่าย เคารพตนเองและผู้อ่ืน เป็นต้น 

ปัจจุบันความงดงามและคุณค่าของสังคมไทยและตัวเด็กไทยจ านวนมากเริ่มผุกร่อนหมดความหมาย
และก าลังถูกสังคมแบบใหม่  หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและจิตวิญญาณใหม่กับเด็กไทย และยิ่งรุนแรงหนักขึ้น
ในระยะหลังจากประเทศไทยเผชิญปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจนับแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา ปัญหาเด็กและ
เยาวชนที่เกิดขึ้นมา เช่น ปัญหายาเสพติด  เพศเสรี วัตถุนิยม ความรุนแรงในพฤติกรรมและอารมณ์ ฯลฯ เป็น
เรื่องที่ต้องร่วมกันแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งใกล้ชิดกับประชาชน จ าเป็นจะต้อง
สร้างพลังชุมชนให้กลับมาเข้มแข็ง มีศักยภาพ เพ่ือดูแลปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากปัญหาดังกล่าว 
ตลอดจนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน ให้มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ ตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่ต้องส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ที่มีอยู่ตลอดเวลา 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่  5)  
พ.ศ.  2546  ส่วนที่  3  อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  มาตรา  66  องค์การบริหารส่วนต าบล
มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  และมาตรา  67  ภายใต้ข้อบังคับ
แห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดังต่อไปนี้  ข้อ(5)  
ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ดได้เล็งเห็นความส าคัญใน
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จึงได้จัดท าโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนาภาคฤดูร้อน 
ขึ้น 
    

3.  วัตถุประสงค์ 
                1  เพ่ือให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนให้สามารถทราบถึงเรื่องราว ความเป็นมา หลักธรรม 
มารยาทพิธีฯทางศาสนาอิสลามได้อย่างถูกต้อง 
       2  เพ่ือให้เด็กและเยาวชน ทราบถึงหลักการของศาสนาที่ถูกต้องตามแบบฉบับของท่านศาสดา  
มูฮัมหมัด ซ.ล  
                3   เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รู้ถึงการอยู่ร่วมกัน รู้จักการเสียสละ ให้อภัย 
                4  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนสามารถน าความรู้ที่ได้มาปรับเปลี่ยนทัศนคติ การด าเนินชีวิตให้เป็นไป
อย่างถูกต้อง ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมของศาสนาอิสลาม 
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       5  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความส าคัญของความซื่อสัตย์สุจริต สร้างจิตส านึกโตไป   
ไม่โกง  
 4.  เป้ำหมำย 
              เด็กและเยาวชน ในพ้ืนที่ ต าบลท่าเสม็ด 
   

 5.  วิธีด ำเนินกำร 
1 แต่งตั้งคณะท างานที่ประกอบด้วย ผู้น าทางศาสนา ผู้น าท้องถิ่น ครูตาดีกา 
2 ก าหนดงานแผน วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม 
3  เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติงบประมาณ 

          4  ด าเนินโครงการตามตารางการฝึกอบรม 
5  ประเมินโครงการ ข้อดี ข้อเสีย อุปสรรค ปัญหาที่พบ แล้วรายงานให้ผู้บริหารต่อไปทราบ 
 

6. กิจกรรม 
          1 บรรยายธรรมเสริมสร้างความรู้ทางศาสนา                       
          2  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แง่คิดการด ารงชีวิต 
          3  บรรยายถึงพิษภัยของยาเสพติด รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขในการป้องกันตนเองให้พ้นยาเสพติด 
          4  กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาศาสนาอิสลาม   
 5  กิจกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคมในรูปแบบอิสลาม 
 6  กิจกรรมสันทนาการ  และนันทนาการ 
 

7.  ระยะเวลำกำรด ำเนินงำน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 
 

8.  สถำนที่ด ำเนินกำร 
             องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 
9.  หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
            กองการศึกษา ฯ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด   
           
 10. งบประมำณ 

ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  150,000.-บาท 
 
 
 
 



๔๑ 

 

 
   

11.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
            1 เด็กและเยาวชนจะสามารถทราบถึงเรื่องราว ความเป็นมา หลักธรรม มารยาทพิธีฯทางศาสนา
อิสลามได้อย่างถูกต้อง 
           2 เด็กและเยาวชนจะทราบและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขในการ
ป้องกันตนเองให้พ้นยาเสพติด 
           3 เด็กและเยาวชนสามารถจะน าความรู้ที่ได้มาปรับเปลี่ยนทัศนคติ การด าเนินชีวิตให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมของศาสนาอิสลาม 
          4 เด็กและเยาวชนจะมีความพร้อมด้านการอยู่ในสังคม และรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 5  เด็กและเยาวชนจะมีจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริตโตไปไม่โกง   
 6  เด็กและเยาวชนเสริมสร้างความรู้ การอยู่ร่วมกัน รู้จักการเสียสละ  การให้อภัย 
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มิติที่ 2 กำรบริหำรรำชกำรเพื่อป้องกันกำรทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร 
   
 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุ จริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

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

หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่อง ในท านอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้
สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า  

แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มาก
เท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  
 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล    
ท่าเสม็ด  ด้วยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
 
4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
 6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
 6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  



๔๔ 

 

 ส านักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย  
1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบบั 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ดมีความโปร่งใส สามารถป้องกัน
การทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
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 2.2 มำตรกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 
 2.2.1 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องกำร
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้ำย โอน เลื่อนต ำแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมำยงำน 

 
โครงกำรที่ 1 

 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล   

2. หลักกำรและเหตุผล 
 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด เป็น
บุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน       การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจาก
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบ
บริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรม
ตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพ่ือให้เป็นไปตาม พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ   
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพได้คนดี 
คนเก่งเข้ามาท างาน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จ านวน 1 มาตรการ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
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6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล   
 6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน 1 
มาตรการ 
  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล ไม่
น้อยกว่า 90 % 
  - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกัน       
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
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โครงกำรที่ 2 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก ปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าเสม็ด 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่  ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล นั้น มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่าย
ผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับส านัก กอง   ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า   
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ขึ้น  

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายก  ปลัด  และหัวหน้าส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าเสม็ด จ านวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย  
 (1) นายก มอบหมายให้รองนายก   
 (2) นายก มอบหมายให้ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ  
 (3) ปลัด  มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
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5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ 
 6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

โครงกำรที่ 3 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา   ด้วย
เหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบ
ได้ 
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4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล  
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล เสนอมา   

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

2.2.2 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรกำรเงิน งบประมำณ กำรจัดหำพัสดุ กำรใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทำงรำชกำร โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่ำง
เคร่งครัด 

โครงกำรที่ 1 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จัดท าทะเบียนคุมเงิน
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รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท า
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

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

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้อง 
 10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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โครงกำรที่ 2 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
 3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 4.1  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
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 6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
 6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรที่ 3 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
ในการจัดหาพัสดุ 
 6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ
เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
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 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลังองค์การบริส่วนต าบลท่าเสม็ด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
 10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

 

 

 

โครงกำรที่ 4 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้
ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัด
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
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 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
เสม็ดที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ 
ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด และชุมชนต่างๆ ภายในพ้ืนที่ต าบลท่าเสม็ด 
 
 
 
 
 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าเสม็ด  ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 



๕๖ 

 

  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.2.3 สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรให้บริกำรสำธำรณะ/บริกำรประชำชน เพื่อให้เกิดควำมพึงพอใจ
แก่ประชำชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

โครงกำรที่ 1 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ทีม่ำของโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดนด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service) 
ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นค า
ขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ติดตามความ
คืบหน้า และแจ้งผลการด าเนินการให้ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละ
กระบวนงานเพ่ือให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้าน
เอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือให้บริการ
ตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทาง
เท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้าน
การส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการ
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริม



๕๗ 

 

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่
แหล่งก าเนิด       การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้าง
ความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ และ
เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน    

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ 
 3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 
 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง/  ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ทุกส านัก/กอง/ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ      ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้าสาธารณะ, ด้านระบบ
ระบายน้ า, ด้านน้ าเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริม
อาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, 
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควั น การก าจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 
 6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ใช้จ่ายจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและ
ไมเ่ลือกปฏิบัติ 
 10.2 ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรที่ 2 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
 โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่  และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลและในการ
ปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการ
จัดท าบริการ    สารธารณะให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่
ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อย
เพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึง
พอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การ
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ ประกอบกับจังหวัด แจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจาก
ประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้าน
คุณภาพการให้บริการ เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใส
ในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา  



๕๙ 

 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจ 
 3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 
โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
 3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 พ้ืนที่ในเขตต าบลท่าเสม็ด 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
 6.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามรูปแบบที่
ก าหนด 
 6.3 สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
 6.4 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน 
 6.5 ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
 6.6 น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ 
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการ
จ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ   

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าเสม็ด จ านวน 1 ฉบับ 
 10.2 ผลผลิต 



๖๐ 

 

  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงกำรที่ 3 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร  : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีก
มากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ    มักจะประสบ
ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม    อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการ
เป็นจ านวนมากซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนองความต้องการเกิดความล่าช้า
ไม่เป็นธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือ การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใสตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็น และ
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความทัดเทียมกันในการ



๖๑ 

 

ให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่ อ
ราชการ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้
มารับบริการ 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน 
 3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือ
กระท าการประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม 
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าค าสั่งคณะท างานเพ่ือก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการให้บริการ 
 6.2 ประชุมชี้แจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
 6.3 จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 6.4 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการใช้บริการ
ตามล าดับคิว 
 6.5 จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ 
 6.6 สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือน ามา
ปรับปรุง แก้ไขการให้บริการอย่างมีคุณภาพ  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับหน่วยงานที่
ให้บริการ 
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 10.2 ผลผลิต 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ 
  - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรที่ 5 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ด้วยประชาชนในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม กล่าว
ได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็น
ธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่มากที่สุด โดยน าแนวทาง
ตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส (Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยก
ด้าน เพศ ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วน
ราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจ
ของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
 ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนต าบลบท่าเสม็ด จึงมี
การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการ
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละ เว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ในการให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้
เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมี
ความเป็นธรรมโปร่งใสยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมี
ความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
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 3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ระบบบัตรคิวในการให้บริการ ระบบการให้บริการออนไลน์ เป็นต้น 
 6.2 จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน 
 6.3 จัดให้มีระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มี
กล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ 
 6.4 จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชันห้องน้ าส าหรับผู้
พิการ 
 6.5 จัดให้มีป้ายสามภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามาลายูกลาง 
 6.6 มีการน าระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ๊อกซ์ (Scorecard Smart Box) มา
ประยุกต์ใช้ในการประเมินผลการให้บริการประชาชน (Services Level Agreement : SLA)  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
  ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
   

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  

 

 

 

 

 

 



๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 มำตรกำรกำรใช้ดุลยพินิจและใช้อ ำนำจหน้ำที่ให้เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
2.3.1 มีกำรจัดท ำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลำกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริกำรประชำชน

รำยละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรและในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงกำรที่ 1 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น 
 เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างาน
หรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่
ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ตามกฎหมายเป็น
ส าคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
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 3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ดให้สั้นลง 
 4.2 ประชาชนในพื้นท่ี ต าบลท่าเสม็ด 
 4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
 4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชน
ที่นายกเมอบอ านาจให้รองนายก หรือปลัด ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
 6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายก และผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที ่
 10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
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 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
 10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรที่ 2 

 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดย
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกใน
การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงาน
บริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและ
แก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับ
บริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิด
ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ 
ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตต าบลท่าเสม็ด ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 



๖๗ 

 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได ้
 3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชน
ผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
 3.4 เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การด าเนินงานได ้

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตต าบลท่าเสม็ด และผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
 6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
  6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
  6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
  6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ 
  6.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน าจุดบกพร่องใน
การจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ตลอดปีงบประมาณ 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2564 



๖๘ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได ้

 

 

 

2.3.2 มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรสั่ง อนุญำต อนุมัติ ปฏิบัติรำชกำรแทนหรือ
กำรด ำเนินกำรอ่ืนใดของผู้มีอ ำนำจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงกำรที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร กำรมอบอ ำนำจอนุมัติ อนุญำต สั่งกำร เพื่อลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น ก็
เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็น
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่
กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

4. เป้ำหมำย 
 คณะผู้บริหาร  ปลัด   หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 



๖๙ 

 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด    
หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหาร  ปลัด  หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส่วนราชการทุกส่วน 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงกำรที่ 2 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร มอบอ ำนำจของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2552  ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้หลายเรื่องหลายประการ 
รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเอาไว้ การที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิชอบ
ในขั้นตอนต่างๆ เกิดข้ึนได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน องค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าเสม็ด จึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายก ให้รองนายก ปลัด    ได้ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 3.2 เพ่ือให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณา 



๗๑ 

 

 6.2 ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายก ให้รองนายก  ปลัด    ปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ 80 ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
 
 
 

โครงกำรที่ 3 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรกำรออกค ำสั่งมอบหมำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปลัดอบต.และ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  6 ) พ.ศ.2552 และหน้าที่ ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ  นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความ
สะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝ่ายต่างๆ 
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอัน
อาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบ
การใหบ้ริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าเสม็ด ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่
ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า   
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 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
 3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้ำหมำย 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด  และหัวหน้าส่วนราชการ   

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ  
สั่งการ 
 6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน   
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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2.4 กำรเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงำน/บุคคลในกำรด ำเนินกิจกำร กำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ควำมช่วยเหลือกิจกำรสำธำรณะของท้องถิ่น 
 

โครงกำรที่ 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้มีจิตสำธำรณะ 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยั งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล 
เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วม
เป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 
 กองการศึกษา จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือน าผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุก
ปีงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่น
ในชุมชน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 
 3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
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 3.3 เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
4. เป้ำหมำย 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีต าบลท่าเสม็ด 

5. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.2 ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้ าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.3 จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา   
 6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
 6.5 สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 
 
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 
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2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ำรงตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงกำรที่ 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้ปฏิบัติตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่าย 
ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง 
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็น
การใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของ
บริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่
จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลท่าเสม็ด  คัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่
สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไป
เพ่ิมราบได้อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดู
แล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอด
ความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้
จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ า
ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่
เกษตรกรได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร   
ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร 

4. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 
 

5. วิธีด ำเนินกำร 
 5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจ าต าบลท่าเสม็ด 
 5.2 ด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง   
 5.3 มอบใบประกาศนียบัตร   
 5.4 ประชาสัมพันธ์ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 
 5.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564)  

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น  1,000.-บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ 
   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 
9. ตัวช้ีวัด 
 9.1 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ
สนองพระราชด าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป้าหมายเกษตรกรและ
บุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้าศึกษาโครงการฯ   

10. ผลลัพธ์ 
 10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชด าริ 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ และน ากลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
 10.2  ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของต าบล  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 มำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 
2.5.1 ด ำเนินกำรให้มีข้อตกลงระหว่ำงบุคลำกรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรด้วยควำม

ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และกำรบริหำรรำชกำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 

โครงกำรที่ 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
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ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลป่บอน จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร  
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่
มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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โครงกำรที่ 2 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “กำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสม็ด” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด กับปลัด
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องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลง
ทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมนิผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ   
 3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

4. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนระดับส ำนัก/กอง/ฝ่ำย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด และ
รับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด 
พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ 
ดังนี้ 

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

5. กำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 1.1 ชี้แจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิ จการบ้านเมืองที่ดี    
พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 
 1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด 
เป็นต้น 
  - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้
จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หน่วยงานในการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
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 1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
 1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

6. กำรค ำนวณผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำร 
ผลกำรประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดี
เยี่ยม 

5 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 

 
 
 
 
 
 
 

2.5.2 มีกำรให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำร จังหวัด อ ำเภอ ที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่เพื่อกำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงกำรที่ 1 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่เพื่อกำร
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสม็ด 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด เนื่องจากเห็น
ความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาด
และลดความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.
,จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบล ยังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผล
การตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 
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 การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี 
ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน     นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อ
ทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและ
รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
 ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติ
การและด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดย
เคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
 นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด เพ่ือ
ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 3.2 เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 - ทุกส านัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ใช้จ่ายงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส านัก/กอง/ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
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 10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 
 10.2 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรที่ 2 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนตรวจสอบทั้งภำครัฐและองค์กรอิสระ” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 กลไกกำรก ำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมกฎหมำย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของการ
ทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงาน
ทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” 
ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
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3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ
คณะท างาน LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 
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2.5.3 ด ำเนินกำรให้มีเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่ำวหำบุคลำกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ 

โครงกำรที่ 1 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค า
ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพื่อให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ดขึ้น 
เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค ์
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 3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าเสม็ด ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
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โครงกำรที่ 2 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภำยนอกหรือประชำชน
กล่ำวหำเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสม็ด  ว่ำทุจริตและปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ 
โดยมิชอบ” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิ
ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้ก าหนดให้มีการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็น
นโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริห ารส่วน
ต าบลท่าเสม็ด จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
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กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ว่าปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น 
ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน 
และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้าง
เครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
นอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส เป็นธรรม 

4. เป้ำหมำย 
   พนักงานส่วนต าบล   พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 
 
 
 
 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ 
 6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
 6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 5 วัน  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิติที่ 3 กำรส่งเสริมบทบำทและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรในช่องทำงท่ีเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร 

โครงกำรที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำร “โครงกำรจัดท ำค่ำบริกำรพื้นที่เว็ปไซต์รำยปีและค่ำธรรมเนียมชื่อโมเมนเนม
รำยปีเว็ปไซต์ ของ อบต.ท่ำเสม็ด” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู  โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด
จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้     เพ่ือที่ประชาชนจะได้สามารถ
รับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับ
ความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
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3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
 3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าเสม็ด 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 เว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 เว็ปไซต์ 
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด   

6. วิธีด ำเนินกำร 
 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไปและมี การจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผล
เสนอผู้บริหาร 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
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โครงกำรที่ 2 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “กำรออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ท่าเสม็ด” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้
ว่าภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
 และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส การมีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดท าระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบล xxx ว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท า
ส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ดขึ้น 
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 2. เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จ าหน่าย   จ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 3. เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
  3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
  3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
  3.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 
  3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

4. เป้ำหมำย 
 1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จ านวน 1 แห่ง 
 2. ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ดว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 
 จ านวน 1 ชุด 
 3. ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลxxx เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการับรองส าเนาข้อมูล
ข่าวสารของศูนย์ขอ้มูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จ านวน 1 ฉบับ 
 4. แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน 1 ฉบับ 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

6. วิธีกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
 6.1 จัดท าบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
 6.3 จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ
 6.4 จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอ
ต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.5 จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายก าหนด 

7. ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564  

8. งบประมำณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ณ ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
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 3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงกำรที่ที่ 3 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “อบรมให้ควำมรู้ให้แก่พนักงำนส่วนต ำบลและประชำชนทั่วไปเรื่อง พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540” 
 
2. หลักกำรและเหตุผล 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้ก าหนดหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐ         
ต้องปฏิบัติอยู่หลายประการ เช่น หน้าที่ด าเนินการเพ่ือเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามที่กฎหมาย
ก าหนดในการจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนที่ขอเป็นการเฉพาะราย หน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลข่าวสาร
ของราชการทราบ เหตุผลที่หน่วยงานมีค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หน้าที่ที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคล โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูล และในเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน  

ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย น ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐน าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกาศประกวดราคาและ
สอบ ราคา   รวมทั้งผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน รวมทั้ง
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การน าเรื่องความโปร่งใส เรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเครื่องมือในการ 
ประเมินประสิทธิภาพของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 

การที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้มีความรู้ ความเข้าใจ และถือปฏิบัติให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ และเพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินการต่างๆของรัฐ เพ่ือประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับ
ความเป็นจริง รวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการบริการและการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ อันจะเป็นการ
ส่งเสริมให้มีรัฐบาลที่บริหารบ้านเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชนมาก
ยิ่งขึ้น 
 ดังนั้น เพ่ือให้พนักงานส่วน พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 อย่างถูกต้อง   และประชาชนใน
ต าบลท่าเสม็ด ได้รู้ถึงสิทธิของตน   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จึงได้จัดท า     “โครงกำรให้ควำมรู้แก่
พนักงำนส่วนต ำบลและประชำชนทั่วไป เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ.2540  ประจ ำปี 2560” 
   

2.  วัตถุประสงค์                         
 2.1  เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  และประชาชน
ทั่วไป   มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540    

2.2  เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสมด็  สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   ได้อย่างถูกต้อง 

2.3  เพื่อให้ประชาชนทั่วไปในต าบลท่าเสม็ด ได้รู้ถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ  พ.ศ.2540    

 
3. กลุ่มเป้ำหมำย                  

พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด    และประชาชนทั่วไปในต าบล 
ท่าเสม็ด     
4. วิธีกำรด ำเนินกำร 

 จัดอบรมให้ความรู้ด้วยวิธีการบรรยาย   
                   

5. ระยะเวลำด ำเนินกำร     
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564 

  
6. สถำนที่จัดกิจกรรมฝึกอบรม 
           ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
  
7. งบประมำณด ำเนินกำร 
          ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จ านวน  20,000.- บาท 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
                     ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
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9. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ                                    
 9.1    พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด   และประชาชนทั่วไปใน
ต าบลท่าเสม็ด มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 9.2    พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด สามารถปฏิบัติหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้อย่างถูกต้อง 
 9.3   ประชาชนในต าบลท่าเสม็ด   ได้รู้ถึงสิทธิของตน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ   
พ.ศ.2540 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2 มีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน 
กำรจัดหำพัสดุ กำรค ำนวณรำคำกลำง รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรที่กฎหมำย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบและ
ตรวจสอบได้ 

โครงกำรที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม “กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสม็ด และกำรรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรเงินกำรคลัง” 

2. หลักกำรและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
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3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้
มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในต าบลท่าเสม็ด 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
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3.1.3 มีกำรปิดประกำศ เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่เป็นประโยชน์กับกำร
มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชำชน  

โครงกำรที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดท ำวำรสำรประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนขององค์กร 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของมำตรกำร 
 ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้าง
ความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้สามารถมองเห็นภาพ
หรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับ
ประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล จึงจ าเป็นต้อง
พิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละ
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ขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการ
พัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ดให้ประชาชนได้รับทราบ  
 2. เพื่อสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลอย่างถูกต้องและโปร่งใส 
 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 5. เพื่อน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
 6. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลและประชาชน 

4. เป้ำหมำย 
 จัดท าวารสารรายงานประจ าปี   

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 
6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
 6.2 ด าเนินการประชุม 
 6.3 มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
 6.4 ผลิตสื่อ  
 6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 20,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานของเทศบาลxxx ซึ่งออกแบบโดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลxxxเป็นตัวชี้วัด โดยก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
 - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของเทศบาลและมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการ
ประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
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3.2 กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน 
3.2.1 มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน ในกำรด ำเนินกิจกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพำะกำรด ำเนินกิจกำรที่จะมีผลกระทบต่อควำมเป็นอยู่ และสุขอนำมัย
ของประชำชนในท้องถิ่น 

โครงกำรที่ 1 
1.  ชื่อโครงกำร   โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อทบทวนบูรณำกำรจัดท ำแผนพัฒนำและแผนชุมชน  
                      ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสม็ด   
 

2. หลักกำรและเหตุผล 
   องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตาม
มาตรา 66  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
6 )พ.ศ. 2552 โดยใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเครื่องมือน าสู่การปฏิบัติและเป็นกรอบใน
การท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม โดยอาศัยอ านาจระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559  ข้อ 
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7 (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
จ้างแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนว
ทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลใน
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลในการพัฒนาท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
สังคม หมู่บ้าน ชุมชน ให้มากที่สุด อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างกระบวนการ การเรียนรู้ในเรื่องของการจัดท า
แผนพัฒนาชุมชน ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล โดย
แผนพัฒนาชุมชนได้สนองตอบปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และยังเป็นการลดขั้นตอน
กระบวนการและความซ้ าซ้อนในการจัดท าแผนขององค์การบริหารส่วนต าบล ที่อาจเชิญคณะกรรมการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล มาเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นใน
การจัดท าแผนชุมชน พร้อมกันทีเดียว และเพ่ือให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่มท 
0810.2/0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์การบริการส่วนต าบลท่าเสม็ด จึงได้จัดท า “โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อทบทวนบูรณำ
กำรจัดท ำแผนพัฒนำและแผนชุมชน ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสม็ด  ”  ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือรับทราบ ความต้องการ สภาพปัญหาของชุมชน ระดมความคิดพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจากหลายฝ่าย ล าดับความส าคัญ และน าข้อสรุปประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 
 
2. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ดน าแผนพัฒนาชุมชน ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด น าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ที่มีประสิทธิภาพ และใช้เป็นกรอบในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ภายใต้การ
บริหารงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
3. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรู้ขั้นตอน
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน 
 

4. เป้ำหมำย 
๑.  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด   
2.  ผู้น าชุมชน (ก านัน,ผู้ใหญ่บ้าน,กรรมการหมู่บ้าน,โต๊ะอิหม่าม และสมาชิกสภา อบต.) 
3.  ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  

 4.  ผู้แทนกลุ่มประชาชนและประชาชนในพื้นท่ี 
 5.  เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่   

  
5. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
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     ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 –พ.ศ. 2564   
  
6. วิธีกำรด ำเนินกำร 

1. จัดท าหนังสือแจ้งกลุ่มเป้าหมาย 
2. แจ้งประสานขอความร่วมมือจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3. ประชุมประชาคมต าบล เพ่ือน าปัญหาความต้องการจากประชุมประชาคมหมู่บ้านจัดล าดับ 
    ความส าคัญและลงมติเห็นชอบพิจารณาบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
4. ประเมินผลโครงการ 

 
7. งบประมำณ 

 ไม่มีการใช้งบประมาณ 
 

8. สถำนทีด่ ำเนินกำร 
หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
- ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
- ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอโคกโพธิ์ 
- ศูนย์สุขภาพชุมชนประจ าต าบลท่าเสม็ด    

 
 
 
 
 
10. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. สามารถรับทราบ ความต้องการ สภาพปัญหาของชุมชน ระดมความคิดพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจากหลายฝ่าย ล าดับความส าคัญ และน าข้อสรุปประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ดสามารถน าแผนพัฒนาชุมชน ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด น าไปสู่การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่มีประสิทธิภาพ และใช้เป็นกรอบในการบริหารงานขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลท่าเสม็ด ภายใต้การบริหารงาน โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
3. สามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเองและเรียนรู้ขั้นตอน
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน 
 

11. กำรติดตำมและประเมินผล 
 1. จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมตามประกาศสัดส่วนประชาคมต าบล ไม่น้อยกว่าร้อยละ60   
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลโครงการ โดยใช้แบบติดตามประเมินผล   
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โครงกำรที่ 2 
1. ชื่อโครงกำร : กำรด ำเนินงำนศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสม็ด 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว
ร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
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 3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ดกับ
ประชาชนในพื้นท่ี 

4. เป้ำหมำย 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและ
มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

5. วิธีด ำเนินกำร 
 5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น
และเร่งด่วน 
 5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
 6.1 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 6.2 ทางโทรศัพทห์มายเลข 073-330901 ทางโทรสารหมายเลข 073-330901 
 6.3 ทางเว็บไซต์  
 6.4 ทางไปรษณีย ์

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.2.2 มีช่องทำงให้ประชำชนในท้องถิ่นสำมำรถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

 ตัวอย่ำงที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสม็ดเคลื่อนที่ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมาย
ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวก
รวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก 
จึงได้จัดท าโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ดเคลื่อนที่ เพ่ือส ารวจความต้องการของประชาชนตาม
ครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และให้บริการงาน
ด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรี
แก่ประชาชน หรือหากจ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด
ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน 
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3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าเสม็ด ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 
 3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ดกับ
ประชาชนในพื้นท่ี 

4. เป้ำหมำย/ผลลัพธ์ 
 น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ออกไปให้บริการแก่
ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในพ้ืนที่ทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน  

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ก าหนดให้ออกเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน ในเขตต าบลท่าเสม็ด   

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
 3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ดทั้งหมด 
 4. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่   
 5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
 
 
 6. วิธีด าเนินการ 
  1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
  2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
  3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย   
  4. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่   
  5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน 
  6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที ่
  7. น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
  8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ก าหนดออกให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ดเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท า
แผนพัฒนาชุมชน   
 
8. งบประมำณด ำเนินกำร 
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 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ซึ่งได้เข้าร่วม
โครงการฯ ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าเสม็ด อย่างทั่วถึง 
 10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด มีโอกาสได้แสดงความ
คิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ดร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.3 มีรำยงำนหรือแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ประชำชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทรำบถึงกำร
ได้รับเรื่อง ระยะเวลำ และผลกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

โครงกำรที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรม รำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทรำบ 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 



๑๐๗ 

 

 3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ 2561 – 2564 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

9. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 
 

3.3 กำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมบริหำรกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 ด ำเนินกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ กำรจัดท ำงบประมำณ 

โครงกำรที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสม็ด 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7  - ข้อ 12 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจั ดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์



๑๐๘ 

 

 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ดและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วน
ได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการ
พัฒนาที่ประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม  

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด มีคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
 
 

โครงกำรที่ 2 
1. ชื่อโครงกำร : ประชุมประชำคมหมู่บ้ำนและประชำคมต ำบล ประจ ำปี 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้าง
ใหม่และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ดจึงได้จัดท าโครงการ   
ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี   ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมี      ส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่ งใส และตรวจสอบได้เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมา อีกทางหนึ่งด้วย 



๑๐๙ 

 

4. เป้ำหมำย 
 ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชนแพทย์ประจ า
ต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป   

5. วิธีด ำเนินกำร 
 5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
 5.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
 5.3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม 
 5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 5.5 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

7. งบประมำณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 

 

 

โครงกำรที่ 3 
1. ชื่อโครงกำร : กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดท ำแผนชุมชน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพื่อมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นส าคัญ     จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมา
ด้วยตนเอง ดังความหมายของแผนแม่บทชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง”    การสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้
ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเอง
สามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ และการ
ประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบมนองความ
ต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

3. วัตถุประสงค ์



๑๑๐ 

 

 เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
ก าหนดกิจกรรมทีต่อบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 

4. เป้ำหมำย 
 ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

5. วิธีด ำเนินกำร 
 5.1 ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
 5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน 
 5.3 ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ 
 5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564)  

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือ
กันของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับ
ลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 

3.3.2 ด ำเนนิกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรจัดหำพัสดุ 

โครงกำรที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรแต่งตั้งตัวแทนประชำคมเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปี งบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าเสม็ด         อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ได้มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มี
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ส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่าง
ถูกต้อง 

4. เป้ำหมำย 
 ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้าน 

5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าเสม็ด อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็น
กรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็น
กรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
 5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพื่อเรียนรู้
ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

6. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดและกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 
 
 
 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าเสม็ด 
 9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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3.3.3 ด ำเนนิกำรให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

โครงกำรที่ 1 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสม็ด 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยาย
หรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต่อไป 
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 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จึงได้จัดท าโครงการการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด   
 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด มีการขับเคลื่อนอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้เทศบาลมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการ
อ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผล
การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 
 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด และเป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 3.3 เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าเสม็ด 
 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 
 
 
 

6. วิธีด ำเนินกำร  
 1 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 2 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
 3 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล   
 4 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 5 การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 6 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน 
 7 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าเสม็ด  
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 8 การติดตามและประเมินผล 
 9 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง
ด าเนินการแก้ไขต่อไป 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติที่ 4 กำรเสริมสร้ำงและปรับปรุงกลไกในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีกำรจัดวำงระบบและรำยงำนกำรควบคุมภำยใน ตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ก ำหนด 

4.1.1 มีกำรจัดท ำและรำยงำนกำรจัดท ำระบบควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับดูแล 

โครงกำรที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี   

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
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 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าเสม็ด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าเสม็ด เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ สตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 
 3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
 3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
 3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
 3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบลทุกหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 
 
 
 
 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
 6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
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ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
 6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น 
 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
 10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรที่ 2 
 

1. ชื่อโครงกำร : โครงกำรจัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
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 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด
จึงไดม้ีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 2. เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามก าหนด 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือ
จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ.2564 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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4.1.2 มีกำรติดตำมประเมินระบบควบคุมภำยใน โดยด ำเนินกำรให้มีกำรจัดท ำแผนกำรปรับปรุง
หรือบริหำรควำมเสี่ยง และรำยงำนผลกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมแผนกำรปรับปรุงควบคุมภำยในให้ผู้ก ำกับ
ดูแล 

โครงกำรที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
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เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์  ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่ งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลxxxพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการ
ควบคุมภายใน    ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีขึ้น 
 3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 
 
 

4. เป้ำหมำย 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

5. วิธีด ำเนินกำร 
 5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
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 5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ท่าเสม็ดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
 5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
และผู้บริหารทราบ 

6. สถำนที่/ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสมด็ ระยะเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. หน่วยงำนรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
 3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ 
 4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
 5. เป็นเครื่องมอืช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
 
 

4.2 กำรสนับสนุนให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือกำรบริหำรรำชกำรตำม
ช่องทำงท่ีสำมำรถด ำเนินกำรได้ 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล เกี่ยวกับกำร
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ำยข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำง 

โครงกำรที่ 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคล
เกี่ยวกับกำรบรรจุแต่งตั้ง กำรโอน ย้ำย 
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2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงาน
ในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด เป็นไป
อย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน ย้าย 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบล่ท่าเสม็ด 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 ตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงำนบุคคลเกี่ยวกับกำรบรรจุแต่งตั้ง กำรโอน ย้ำย 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ดได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 
 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบล     (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่
ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 
 กำรเลื่อนระดับ/เลื่อนต ำแหน่ง 
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 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ต าแหน่ง 
 - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/
การเลื่อนต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
 - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
 - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
 - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จะออกค าสั่ง
แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด รับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 
 กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
 - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การ
ปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 
 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล
การประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 

7. ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 
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8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวช้ีวัด 
 ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
 ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน 
ย้าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและ
สามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรบริหำรงบประมำณ กำรรับ-
จ่ำยเงิน กำรหำประโยชน์จำกทรัพย์สินของทำงรำชกำร 
 

โครงกำรที่ 2 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรตรวจสอบกำรรับ กำรจ่ำย และกำรใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเสม็ด 
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2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็น
รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้องมี
กระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ -รายจ่าย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

4. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

5. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ 
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
 - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ 
เช่น ทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

6. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

9. ตัวช้ีวัด 
 มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกขั้นตอน 

10. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบล 



๑๒๕ 

 

ท่าเสม็ดท าให้เกิดความโปร่งใส  ในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ำกับ ดูแลกำรจัดหำพัสดุ 

ตัวอย่ำงที่ 1 

 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรจัดหำคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำกตัวแทนชุมชน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 



๑๒๖ 

 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการใน
ระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
เป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด   
ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

4. เป้ำหมำย 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
 6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้า
ร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิด
ความเสียหาย 
 6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 



๑๒๗ 

 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

10. ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 กำรส่งเสริมบทบำทกำรตรวจสอบของสภำท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่

ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ 

โครงกำรที่ 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสมำชิกสภำท้องถิ่น 



๑๒๘ 

 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะ
ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร 
พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
 3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จ านวน 10 คน 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 

6. วิธีกำรด ำเนินกำร 
 6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและ
หน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี 
 6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงาน
ที่รับผิดชอบ 
 6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงาน
เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ทราบ 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 



๑๒๙ 

 

 ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

10. ผลลัพธ์ 
 10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
 10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ 
 10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวช้ีวัด 
 จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จ านวน 10 ราย ได้รับการฝึกอบรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.2 ส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำรตำม
กระบวนกำร และวิธีกำรที่กฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก ำหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ำยใด 

 ตัวอย่ำงที่ 1 
1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท



๑๓๐ 

 

และต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่ายสภา
กับฝ่ายบริหาร และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่อง
ต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความ
สมดุลในการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมีส่วน
ร่วมในการท างาน 
 3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

4. เป้ำหมำย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด จ านวน 10 คน 

5. พื้นที่ด ำเนินงำน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

6. วิธีด ำเนินงำน 
 6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ   
 6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
   ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

10. ผลลัพธ์ 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 
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4.4 เสริมพลังกำรมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำน
กำรทุจริต 

4.4.1 ส่งเสริมให้มีกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริต 

โครงกำรที่ 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรเฝ้ำระวังกำรคอร์รัปชันโดยภำคประชำชน 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์

ของพวกพ้อง โดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 
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หากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระท า
คอร์รัปชันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของ
หน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้
ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค ์
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในพื้นท่ีต าบลท่าเสม็ด 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน 
 6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอร์รัปชันของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
   ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 
 
 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัป
ชันได ้
 10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอร์รัปชันใน
ต าบล  
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โครงกำรที่ 2 

 
1. ชื่อโครงกำร : มำตรกำรกำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2552 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่า
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ด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต       ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็ง และ
การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด ภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไป
ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็น
โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ดใน
การร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 
คอร์รัปชันในท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด  พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้
จัดท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 3. เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่ต าบลท่าเสม็ด 

4. เป้ำหมำย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในพ้ืนที่ต าบลท่าเสม็ดเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

5. สถำนที่ด ำเนินกำร 
 ในเขตพ้ืนทีต่ าบลท่าเสม็ด 
 

6. วิธีด ำเนินงำน 
 1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตต าบลท่าเสม็ด 
 2. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
 3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าเสม็ด ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 
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 5. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU)   ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ดกับบุคคล องค์กร 
ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
 2. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
 3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่ต าบลท่าเสม็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.2 บูรณำกำรทุกภำคส่วนเพื่อต่อต้ำนกำรทุจริต 

โครงกำรที่ 1 
 

1. ชื่อโครงกำร : กิจกรรมกำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์กรณีพบเห็นกำรทุจริต 

2. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำของโครงกำร 
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุก

ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี     ส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 



๑๓๖ 

 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้ำหมำย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลท่าเสม็ด 

5. พื้นที่ด ำเนินกำร 
 ต าบลท่าเสม็ด 

6. วิธีด ำเนินกำร 
 6.1 ขออนุมัติจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
 6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์   
 6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
 6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
 6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

7. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมำณด ำเนินกำร 
 3,000.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสม็ด 

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

 
 


