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ค าน า 
 

 ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบันนับเป็นปัญหาที่รุนแรงและ 
แนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้นซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมาก
ขึ้นทุกปีประกอบกับค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริต ประพฤติมิชอบ  ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการ หรือแนวทาง 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพ่ือสกัดกั้น
มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบเพ่ือให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความ
โปร่งใสและมีการด าเนินการถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการเพ่ือให้องค์กรปราศจาก
การทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งปัญหาความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการจากปัญหาดังกล่าว 

ส าหรับกรอบการจัดท าแผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส านักงาน ป.ป.ช. ได้พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หนว่ยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency  Assessment : ITA) ประกอบด้วย 4 มิติ  ดังนี้ 

มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
มิติที่ 2  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามคู่มือการ

จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.)โดยมุ่งส่งเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพนักงาน
ส่วนต าบลลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรมด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564)  ที่ก าหนดไว้ว่า  “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติ
ต้านทุจริต” 
 

        องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

                           สิงหาคม  2561 
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ส่วนที่ 1 
 
 

บทน า 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัตถุประสงค์เพ่ือ

ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริตเพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที 
มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่นได้แก่ การกระจายอ านาจสู่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มขอ 
การทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ าแนกเป็น ๗ ประเภทดังนี้ 

 1. การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่ 
 2. เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 

 ๔. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม 

๕. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจาการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย 

ในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
๗.สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจบารมีและอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี ้
 1.โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องดันและปราบปราม 
การทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และ
อ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

 ๒.สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท า
ให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

๓.การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใสการทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น  
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ  
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 ๔.การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ รูปแบบการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการ
ก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

๕. การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม รายได้พิเศษ ให้กับตนเองและครอบครัว 

 ๖. การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมายิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

 ๗.มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนทีม่ีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้มีค่านิยม
ที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะ
ท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 

หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่ายิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่ เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่งส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องกาทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีนี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corrruption Perception Index-CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International –IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕-๓๘ คะแนน จาก
คะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียและล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ 
ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ล าดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย 
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง 
  แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations ConbentionAgainst Corruption –UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง 
สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม  
ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical 
Relation) หรือนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  



 

 

 
-๓- 

โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มี
เงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่
ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับ
ปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของ
กลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่ม
จากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งการเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคม
มิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของ
รัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจาก
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไม่ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงาน
หลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริงซึ่งการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2564) ประกอบดัวย 4 มิติ  ดังนี้ 

มิติที่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
มิติที่ 2  การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
มิติที่ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 1.เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 



 

 

-๔- 
 ๒. เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
  ๓. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Goveunance) 
  ๔. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหาร
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๕. เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป้าหมาย 
  ๑.ข้าราชการฝ่ายการเมืองข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม  
ถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดแห่ง
ผลประโยชนและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  ๒. เครื่องมือ/มาตรการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิ
ชอบของข้าราชการ 
  ๓. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๔. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมคีวามเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
  ๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

ประโยชน์ของการจัดท าแผน 

  ๑. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การต่อต้านการทุจริต (Anti –Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง 
หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน าประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
  ๒. องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Gobernance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  ๓. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั่งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต 
  ๔. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
  ๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
  



 

 

ส่วนที่ ๓ 

 

มิติที่ ๑ : การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ: ๑.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการฝ่ายบริหาร ฝ่ายการเมือง 
ฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ๑.๑.๑โครงการอบรม สัมมนาศึกษาดูงานส่งเสริมการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล 

หลักการและเหตุผล 
 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะ แนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า ๒๕ ปี เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตน ของ
ประชาชนในทุกระดบัตั้งแต่ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ 
 ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมี 
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ด็พอสมควร ต่อผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายนอกและภายใน 
ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ ใน 
การวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนิน 
ชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มิสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับ การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้
เป็นอย่างดีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งจ าเป็นมาก ในการพัฒนาองค์กร การให้การศึกษาค้นคว้า หา
ความรู้เพ่ิมเติมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน/พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองเป็น
เรื่องท่ีหน่วยงานของรัฐจะต้องให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ได้เล็งเห็นความส าคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดท า
โครงการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานนอกสถานที่ ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
คุณธรรม จริยธรรม และด้านบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือให้บุคลากรได้มีความรู้เพ่ิมเติมในด้านการพัฒนา
อาชีพในพ้ืนที่ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและมืโอกาสศึกษาดูงาน ชุมชนต้นแบบ ในเรื่องบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเป็นการเปีดโลกทัศน์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน่วยงานอ่ืน ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ
ด้าน ประสานความสัมพันธ์อันดี ภายในองค์กรและชุมชนตลอดจนการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเองต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
 ๑.เพ่ือให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ได้
เรียนรู้ หลักการบริหารงานของท้องถิ่นอ่ืนที่ประสบความส าเร็จ น่ามาปรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
 ๒.เพ่ือพัฒนาวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารฯ สมาซิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรงคนอง 
 ๓.เพ่ือให้พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้างได้เรียนรู้และเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานตามหลัก 
การบริหารงานท้องถิ่นในด้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ 
 ๔.เพ่ือให้คณะผู้บริหารงานท้องถิ่น สมาซิกสภาฯ พนักงาน  พนักงานจ้างได้เรียนรู้และ
สามารถน่ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ 



 

 

-1๐- 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๑.ผู้บริหารท้องถิ่น สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้ความเช้าใจในหน้าที่และ 
ภารกิจของตนเองและมีวิลัยทัศน์เพ่ิมมากขึ้น 
  ๒.พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ตาม
นโยบายของรัฐบาลและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้น 
 ๓.ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบลพนักงานจ้างมี
ความรัก ความสามัคคสีามารถพัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ือน่ามาปฏิบัติงานและพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป 

พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

วิธีด าเนินการ 
 ๑.จัดท าขออนุมัติงบประมาณด าเนินการตามโครงการ 
 ๒.ด าเนินการตามโครงการ 
 ๓.อบรมสัมมนา 
 ๔.ศึกษาดูงาน 
 ๕. ประเมินโครงการ 
๖.สรุปโครงการและรายงานผล 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

งบประมาณด าเนินการ 
 ๒๐๐,๐๐๐บาท 

ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.ผู้บริหารท้องถิ่น สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ได้พัฒนาวิสัยทัศน์และน่าความรู้ 
มาปรับใช้ในท้องถิ่นของตนเอง 
 ๒.พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ได้เรียนรู้และเพ่ิม
ทักษะในการ ปฏิบัติงานตามหลักการบริหารงานท้องถิ่นและนโยบายของรัฐบาล 
 ๓.ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรงคนอง มีความรัก ความสามัคคี สามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเองและท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป



 

 

-1๑- 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ๑.๑.๒ กิจกรรมสร้างจิตส านึกและตระหนักในการประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม 

หลักการและเหตุผล 
 ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้การฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัยซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท าประกอบกับได้ มีประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล จังหวัดนครปฐม เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้างลงวันที่๒๙กันยายน ๒๕๕๘ก าหนดให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์  ส่วนรวมและประเทศชาติ
อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรม๙ประการได้แก่ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม,มีจิตส านึกที่ดีซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ,
ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่
ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ , ให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษา
มาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กรนอกจากนี้ส านักงานก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่ง
หน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมตามนัยหนังสือ
ส านักงานก.พ. ที่นร๑๐๑๓.๗/ว๑๑ลงวันที่๒๕ธันวาคม๒๕๕๗ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองควรน า
แนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

 ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เ ชื่อถือไว้วางใจของประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง จึงด าเนินการจัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกและตระหนักในการประพฤติตน
ตามประมวลจริยธรรมขึ้นเพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

วัตถุประสงค์ 
 ๑.เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 ๒.เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอทั้งในระดับองค์กรและ

ระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๓.เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับเพ่ิมความน่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

 ๔.เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับโดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อ านาจในขอบเขตสร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเองต่อองค์กรต่อผู้บังคับบัญชา ต่อ
ประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ 



 

 

-๑๒- 
เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

วิธีด าเนินการ 
 ๑. เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติการปฏิบัติหน้าที่ในการยึดหลักตามมาตรฐานทาง

จริยธรรม 
 ๒.ประชุมคณะท างานฯ 
 ๓.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเ พ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับ

องค์กรที่ต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 

 ๔.จัดท าคู่มือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแก่บุคลากร  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติตน 

 ๕.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ  เพื่อมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ 
 ๖.ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง  ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่าย
พนักงาน ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 ๒.บุคลากรในองค์กร  มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการปฏิบัติตนตามประมวล
จริยธรรมขององค์กร  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
  



 

 

-๑๓- 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ๑.๑.๓  กิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตและปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้าน

การทุจริต 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุ งสุขและ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่นดังนั้นการที่
ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนเป็นผู้มี
คุณธรรมปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรมเป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่งเพ่ือ
คุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่๒๖สิงหาคม๒๕๕๑มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาครัฐไว้๕ยุทธศาสตร์โดยในยุทธศาสตร์ที่๔การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร
เพ่ือเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตามโดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการทุกระดับ
อย่างจริงจังและต่อเนื่องให้ตระหนักในการเป็นข้าราชการที่มีเกียรติศักดิ์ศรีรู้จักความพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดี
ของสังคมยึดม่ันในคุณธรรมยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตระหนักในคุณความดีและกฎแห่งกรรมซื่อสัตย์สุจริตเสียสละ
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรมจริยธรรมการตัดสินใจที่จะกระท าหรือไม่
กระท าการใดได้อย่างเหมาะสมอันรวมถึงการป้องกันการกระท าทุจริตในระบบราชการด้วย 

 ดังนั้นเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตปลูกฝังทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง จึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างความ
ซื่อสัตย์สุจริตและปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองให้มี
จิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

 ๒. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่ 
คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

 ๓. เพ่ือให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ๔. เพ่ือให้คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนา
ตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ประพฤติตนเป็น
พลเมืองดีสร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวประชาชนและประเทศชาติสร้างจิตส านึกในการกระท าความดีรู้จักการ
ให้การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 

 



 

 

-1๔- 
เป้าหมาย/ผลผลิต 

 คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

วิธีการด าเนินงาน 
 ๑.บรรยายเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการปรับเปลี่ยน

ฐานความคิดของเจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพ่ือการต่อต้านการทุจริต 
 ๒.บรรยายเรื่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร

และฝ่ายสภาท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 ๓. ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย 

สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ๗๕ 
 ๒. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ๑.๑.๔ :  กิจกรรมสร้างจิตส านึกและความตระหนักท่ีจะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้ง
เจตนาและไม่เจตนา หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ ผลประโยชน์ทับซ้อน ” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ 
และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่ อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารง
ต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ 



 

 

-1๕- 
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่ งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ หนว่ยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ดังนั้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานเจ้าหน้าที่   เพ่ือให้
พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของ
ตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๒. เพ่ือป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจเกิดจากการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓. เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพ่ือป้องกันการเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน 

เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

วิธีการด าเนินการ 
 ๑.แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดจากการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๒.ประชุมคณะท างานฯ 
 ๓.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบาย
และจัดการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  ทั้งในส่วนของขั้นตอน  แนวทางการปฏิบัติงาน  หรือระเบียบ
ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 
 ๔.จัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๕.จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
และใช้แอปพลิเคชันกฎหมาย ป.ป.ช. ในการทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 
 ๖.จัดท ารายงานผล และข้อเสนอแนะของคณะท างานฯ ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ต่อสาธารณชน 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 



 

 

-1๖- 

งบประมาณในการด าเนินโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้ อน 
และไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

ภารกิจตามมิติ :  ๑.๒ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ๑.๒.๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อน

องค์กรไปสู่ความส าเร็จทั้งด้านคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลองค์กรนั้นๆย่อมประสบความส าเร็จมี
ความเจริญก้าวหน้าต่อไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูงมีความรู้ความสามารถมีทักษะต่างๆในการ
ปฏิบัติงานมีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดีเมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆแล้วยอม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้าม หากบุคลากรในองค์กรด้อย
ความสามารถไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างานย่อมท าให้องค์กรนั้นๆด้อย
พัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้านอกจากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีทักษะและประสบการณ์  
การท างานสูงแล้วย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตมีจรรยาบรรณค่านิยมบุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมมีจิตส านึกที่ดีมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความ
รับผิดชอบตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเทเสียสละมีความเมตตากรุณาเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องานต่อหน่วยงานต่อเพ่ือน
ร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้วย่อมน าพาองค์กรหรือ
หน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นมีความโปร่งใสมีการป้องกันการทุจริตและสามารถตรวจสอบได้
ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกัน
การทุจริตขึ้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายในประกอบด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ
ข้าราชการและพนักงานจ้างตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริตและการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติ
สุขรู้จักความพอดีมีความพอเพียงปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับมีเจตคติที่ดีมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
ต่อตนเองต่อการท างานต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมือง
ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
 ๑.เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 



 

 

-๑๗- 
 ๒.เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

และการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
 ๓.เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กรต่อการท างานต่อเพ่ือน

ร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
 ๔.เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ในการเสริมสร้าง

คุณธรรม  จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลทรง

คนอง 

พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

วิธีการด าเนินการ 
 จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น ๒  แนวทาง  คือ 

 ๑. จัดกิจกรรมเข้าวัดท าบุญตักบาตรในวันพระ /สวดมนต์ นั่งสมาธิ เดือนละ  ๑  ครั้ง 
 ๒. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day บ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้จัก สามัคคี  
เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม  

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม  เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน า

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  และการปฏิบัติงาน 
 ๒. พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ  พัฒนาคนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วม

ในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ  รู้จักการให้และ
เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

 ๓.สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 

 

 



 

 

-๑๘- 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ๑.๒.๒  กิจกรรมก าจัดวัชพืชและผักตบชวาในคู คลอง รางระบายน้ าและล าน้ าสาธารณะ 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามท่ีรัฐบาลได้มอบนโยบายการจัดการขยะเป็นวาระเร่งด่วน โดยให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์

รักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพ้ืนที่สาธารณะ คู คลอง รางระบายน้ าและล าน้ าสาธารณะ ที่
เป็นปัญหาสะสมมานานท าให้ไม่สามารถน าน้ ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และคูคลองบางสาย
มักจะตื้นเขิน เนื่องจากการสะสมของ ผักตบชวา วัชพืช ต่างๆ  เมื่อถึงฤดูฝนก็ไม่สามารถระบายน้ าได้ทันจึงเกิด
ปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่  ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ พ้ืนที่ท าการเกษต รของประชาชน กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประสานนโยบายเชิงรุกเพ่ือเร่งฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าต่างๆ ทั่วประเทศ เพ่ือเร่งแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ าให้ดีขึ้นและสามารถใช้ประโยชน์เพ่ือกิจกรรม
ต่างๆ  โดยค านึงภาพรวมทั้งระบบของลุ่มน้ า คูคลองต่างๆ ระบบการบริหารจัดการน้ าจากชุมชน สถาน
ประกอบการ ที่อยู่อาศัย ที่จะเชื่อมโยงไปยังแหล่งน้ าที่ส าคัญในพ้ืนที่  

 ดังนั้นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง จึงด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมของคูคลองในพ้ืนที่ด้วยการก าจัดวัชพืช ผักตบชวา เพ่ือให้การระบายน้ า
และใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 
 ๑.เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพน้ าในคูคลองในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
 ๒. เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์คูคลอง 
 ๓. เพ่ือสร้างจิตส านึกของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย /ผลผลิต 
 ด าเนินการก าจัดวัชพืชและผักตบชวาในคู คลอง รางระบายน้ าและล าน้ าสาธารณะแหล่งน้ า 

ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

วิธีด าเนินการ 
 ๑.จัดท าโครงการเพื่อรับการพิจารณาอนุมัติ 
 ๒.ประสานขอความร่วมมือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  ผู้น าชุมชน และเจ้าหน้าที่องค์การ

บริหารส่วนต าบลทรงคนอง ในพื้นที่เข้าร่วมด าเนินการตามโครงการ 
 ๓.ด าเนินการก าจัดวัชพืช และผักตบชวา 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ์ 
 คูคลอง รางระบายน้ าและล าน้ าสาธารณะในเขตพ้ืนทีค่วามรับผิดชอบของต าบลทรงคนอง 
ปลอดวัชพืชและผักตบชวา  



 

 

-๑๙- 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ๑.๒.๓  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่เด็กและเยาวชนในเขตต าบล
ทรงคนอง 

หลักการและเหตุผล /ทีม่าของโครงการ 
 เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆด้านที่ท าให้เกิดปัญหาเช่น 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ เด็กและ
เยาวชนไทยไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อ
อนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรท าให้เด็กและเยาวชนรู้จักความพอเพียง ปลูกฝัง  อบรมบ่มเพาะให้เด็กและ
เยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ถ่ายทอด เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่า
ของวัฒนธรรมค่านิยม ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  

 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง พิจารณาเห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็น
อนาคตของชาติ จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่เด็กและเยาวชนในเขตต าบล
ทรงคนองขึ้น เพ่ือปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเห็น
คุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
เห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พุทธศักราช ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบล มี
อ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (๕) ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และ (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมือง
พัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๙) จัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข  

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
 ๒. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

  ๓. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ
แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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เป้าหมาย /ผลผลิต 
  เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุข 

พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  

วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 ๓. ด าเนินการตามโครงการ 
 ๔. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ตัวช้ีวัด /ผลลัพธ์ 
 ๑. เด็กและเยาวชนสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 ๒. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ 
 ๓. เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จัก
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ๑.๒.๔  โครงการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลทรงคนอง 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๐) และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๖๗ (๖) ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
หน้าที่ในการบริหารจัดระบบริหารจัดการด้านการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้พิการ 
คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยเฉพาะสตรีในยุคที่
สตรีมีบทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญมากข้ึนทั้งต่อครอบครัวและต่อสังคมในปัจจุบัน  ท าให้สตรีต้องปรับตัวเพ่ือให้ 
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สอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และสภาวการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งแสวงหาความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ ให้กับ
ตนเองเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง จึงได้จัดท าโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพกลุ่มสตรีต าบลทรงคนอง  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ ลดรายจ่าย  สร้างความเข้มแข็ง และพ่ึงพาตนเองได้  เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ใน
ชุมชนให้ประสบความส าเร็จ  สามารแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นอันเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาชุมชนต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
 ๑.เพ่ือให้กลุ่มสตรีได้รับความรู้มาพัฒนาปรับปรุงท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน อย่างมีประสิทธิภาพ
และเข้มแข็ง 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมบทบาทหน้าที่ และพัฒนาศักยภาพของสตรีให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
 ๓. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของตนเองได ้
 ๔. เพ่ือให้กลุ่มสตรีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการร่วมคิด ร่วมท าและร่วมพัฒนา 
ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน 
 ๕. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพ่ิมศักยภาพต่อการพัฒนาความเป็นผู้น าของสตรีในการ
ที่จะบริหารจัดการกลุ่มสตรีต าบลทรงคนองให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 กลุ่มสตรีต าบลทรงคนอง 

พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดประชุมกลุ่มสตรีต าบลทรงคนอง เพ่ือก าหนดแนวทางจัดโครงการ/กิจกรรม 
 ๒. ส ารวจผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ 
 ๓. เสนอโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติ การด าเนินโครงการฯ 
 ๔. ประสานหน่วยงาน/สถานที่ศึกษาดูงาน 
 ๕.ด าเนินการโครงการ 
 ๖. ติดตามประเมินผลโครงการ/รายงานผลการด าเนินโครงการฯ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

งบประมาณด าเนินการ 
 ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
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ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑.ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้น าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับชุมชน เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน  โดยเน้นการรู้จักน าทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้  ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า
รวมถึงรู้จักความสามัคคีภายในชุมชนด้วยการรวมกลุ่มเพื่อการสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพ่ิม สร้างความเข้มแข็ง 
 ๒.ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ น าความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้กลับผู้ที่สนใจในชุมชน 
 ๓.ผู้เข้าร่วมโครงการฯ น าความรู้มาปรับใช้ในพื้นที่ สามารถสร้างอาชีพเสริมได้ 
 ๔. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้เกิดภูมิปัญญาและวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ และน ามาปรับใช้ได้ใน
พ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๕. สตรีได้รับการส่งเสริมให้สามารถแสดงออกซึ่งความสามารถและศักยภาพ  สร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับตนเอง ครบอบครัว และสังคม 

ภารกิจตามมิติ : ๑.๓  สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ๑.๓.๑  กิจกรรมสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริตแก่เด็กและเยาวชน 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็น

ปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคน
ในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 
๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ใน
การพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
และ (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (๙) จัดการศึกษา (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข และมาตรา ๒๕ ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  

 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัด
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลทรงคนอง  (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพ่ือเป็น
การสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้
เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อ
ตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกงมีจิตสาธารณะมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวมตระหนักรู้และค านึงถึงสังคม 



 

 

-2๓- 
ส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต 
 ๒. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและ
การโกงทุกรูปแบบ  
 ๓. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน 
เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ต าบลทรงคนอง 
พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
 ๓. ด าเนินการตามโครงการ 
 ๔. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 ๒. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 
 ๓. เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ๑.๓.๒  กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนต่อต้านการทุจริต 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 การทุจริตเป็นปัญหาส าคัญที่มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประเทศ ดังนั้นการปลูกฝังจิตส านึก
ของคนในชาติให้มีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต โดยมุ่งที่เด็กและเยาวชนที่จะต้องเป็นก าลังในการสร้างชาติ
ในอนาคต โดยส่งเสริมให้เยาวชนมีความตระหนักในปัญหาการทุจริตและเกิดจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการส่งเสริมกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน ดังนั้นองค์การบริหารส่วน
ต าบลทรงคนองในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาการทุจริต จึงจัด
กิจกรรมส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนต่อต้านการทุจริต เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในปัญหาการ
ทุจริตและการต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นในสภาเด็กและเยาวชน และเกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชน
ในชุมชนต่อไป 

วัตถุประสงค ์
 ๑.เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตให้กับเด็กและเยาวชน 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความซื่อสัตย์ สุจริตและเสียสละเพ่ือส่วนรวม 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กและเยาวชนในเขตพ้ืนที่ต าบลทรงคนอง  
พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

วิธีด าเนินการ 
 1.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมสภาเด็กในการต่อต้านการทุจริตเพ่ือก าหนดรูปแบบ
กิจกรรมและแนวทางในการด าเนินการ 

 ๒.จัดประชุมคณะท างานส่งเสริมสภาเด็ก 
 ๓.ด าเนินการตามกิจกรรมและรูปแบบที่ก าหนด 

 ๔.สรุปติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามโครงการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑.สภาเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
  ๒.สภาเด็กและเยาวชนเกิดจิตส านึกในความซื่อสัตย์ สุจริตและมีความตระหนักในการต่อต้าน
การทุจริตและเสียสละเพ่ือส่วนรวมเกิดการขยายผลไปสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนไนชุมชนต่อไป 
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ๑.๓.๓ โครงการ อาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เช่นทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็น
จ านวนมากแต่จากการที่มีการลักลอบตัดไม้ท าลายป่าไม้ที่ผิดกฎหมายเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็วท าให้ปัจจุบัน
ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจ านวนลดลงท าให้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งระบบนิเวศต่างๆเสีย
สมดุลส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้
เล็งเห็นความส าคัญของสภาพปัญหาดังกล่าวและได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  กันอย่างต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการอาสาสมัคร
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมข้ึน 

วัตถุประสงค์ 
 ๑.เพ่ือสร้างความสามัคคีและสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น 
 ๒.เพ่ือให้รู้ถึงประโยชน์และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๓. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะในการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลทรงคนอง 
พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ในการเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
วิธีด าเนินการ 
 ๑.จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 

 ๒. จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน เพื่อวางแผนการด าเนินงาน 
 ๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท าวิทยากร 

 ๔. จัดโครงการอบรมให้ความรู้ในบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 ๕. ติดตามประเมินผลโครงการ 
 ๖.สรุปผลการด าเนินการโครงการและรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
ระยะเวลาการด าเนินการ 

 ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔  
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 ๑. มีกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
 ๒. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชมชนมีมากข้ึน 

 
 



 

 

-2๖- 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ๑.๓.๔  กิจกรรมรณรงค์จิตอาสาท าความสะอาดทางสาธารณะ (Big Cleaning Day) 

หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 ตามนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ที่ก าหนดให้มีการเร่งรัด
การควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ  ขยะ  น้ าเสีย  ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค  เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่
ดีให้แก่ประชาชน  โดยให้ความส าคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก  ซึ่งเป็นภารกิจ 
รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน เส้นทางคมนาคม สถานที่สาธารณะ  แหล่ง
ท่องเที่ยว โดยเริ่มจากการประชาสัมพันธ์  จัดท าป้ายโดยมีข้อความเกี่ยวกับการจัดการขยะจากต้นทาง
แหล่งก าเนิดขยะ การลดปริมาณขยะการน ากลับมาใช้ใหม่   การจัดการกลางทางโดยผ่านระบบการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดการปลายทาง คือการจัดการที่ถูกต้องตาม
หลักการ  พร้อมทั้งได้มีการเสียสละเวลาจากผู้น าชุมชน  ชาวบ้าน และตัวแทนภาครัฐ  ในการด าเนินการ
จัดเก็บขยะในชุมชน  และโรงเรียน 
 เพ่ือให้พ้ืนที่ในชุมชน  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  เป็นชุมชนสะอาดปราศจาก
ขยะ  สภาพแวดล้อมที่สะอาด  ประชาชนมีจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เก็บขยะ  ดูแลรักษาความ
สะอาดของชุมชน  โรงเรียน  โดยร่วมกันพัฒนารักษาความสะอาด  พ้ืนที่ของตนเองอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  
ตลอดจนต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ในสังคมให้เกิดจิตส านึก  และปลูกฝังวินัยให้แก่ประชาชน เพ่ือเป็นพลัง
ขับเคลื่อนต าบลทรงคนอง  ให้เป็นต าบลน่าอยู่ สะอาด และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ประกอบกับใน
ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดจากปัจจัยหลาย ๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาด  เรื่องมลพิษด้านต่าง 
ๆ  โดยเฉพาะเรื่องการรักษาความสะอาดเป็นงานและหน้าที่อย่างหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้อง
รับผิดชอบในพ้ืนที่  ดูแลรักษา อ านวยความสะดวก ไม่ให้พ้ืนที่สกปรก  โครงการชุมชน – โรงเรียนปลอดขยะ 
จึงเกิดขึ้น เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตส านึก  และรับรู้อยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม  การเก็บขยะมูลฝอย  ร่วมกันท าความสะอาด กวาดบ้านเรือนให้มีความสะอาดเรียบร้อย  
ประกอบกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา ๖๗(๒) และ(๗) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒มาตรา ๑๖(๗) องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง จึงได้จัดท า
โครงการชุมชน-โรงเรียน ปลอดขยะ ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
 ๑.เพ่ือกระตุ้นให้คนในชุมชนและโรงเรียน  ดูแลรักษาความสะอาด  จัดเก็บขยะมูลฝอย  เพ่ือ
สร้างการเรียนรู้แบบองค์รวม 
 ๒.เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบเกี่ยวกับวิธีการจัดการขยะในรูปแบบต่างๆ 
 ๓.  เ พ่ือสร้ าง เครือข่ ายการมีส่วนร่ วมทุกกลุ่ม เป้ าหมายในการด า เนินงา นจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยก การก าจัดและการบริหารจัดการขยะในชุมชน  
  



 

 

-๒๗- 
 ๒. รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้น าชุมชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมท าความสะอาดทาง
สาธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบลทรงคนองทุกวันศุกร์แรกของเดือน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. เขตพ้ืนที่ต าบลทรงคนอง ได้รับการดูแลรักษาความสะอาดอยู่ตลอดเวลา 
 ๒. สภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน  ชุมชน  โรงเรียน มีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ น่ามอง 
 ๓. ประชาชนมีความตื่นตัว มีแรงกระตุ้นในการดูแลรักษาความสะอาดในพ้ืนที่ 

******************************************************************** 

มิติที่ ๒ :   การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ: ๒.๑  การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ๒.๑.๑  มาตรการประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรง
คนอง 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว ๓ ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่ เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ๕๐ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิ
บาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) 



 

 

-๒๘- 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร

ราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและ
เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก
ในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ส่วนการก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่อง
ที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหาก
พิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมี
คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไป
แล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมี
โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ
มากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มาก
เท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมือง
ในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใสมีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการ
ป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๑. ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย  ๑  ฉบับ 
 ๒.  มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ 
ครั้ง 
 ๓. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

วิธีด าเนินการ 
 ๑. ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 



 

 

-๒๙- 
 ๒. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๔.  ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๕. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๖. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๗. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 ๘. รายงานผลการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ผู้บริหารได้แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๒. มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ภารกิจตามมิติ : ๒.๒  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ๒.๒.๑  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นกระบวนการหนึ่งของ

การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงานซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆของเรื่องการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้
ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชาประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครปฐมเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครปฐมพ .ศ. ๒๕๔๕และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงวันที่ ๒๐ มกราคม 
๒๕๕๙ ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน
ส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใส
ในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 



 

 

-3๐- 

พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
วิธีด าเนินการ 

 ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล 
โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการและหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการและ
พนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล ประกอบด้วยประธาน
กรรมการหัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลที่
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

 ๓. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรงคนอง เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดย
เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมนผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 ๔. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
 ๕. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๔๕แก้ไขเพ่ิมเติมถึงวันที่ ๒๐ มกราคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

 

 



 

 

-3๑- 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ๒.๒.๒  มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึง
มีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  จัดท าทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท า
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้บุคลากร กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง 
 ๒. เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากร กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

พื้นที่ด าเนินการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
วิธีด าเนินการ 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ๒. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 

 



 

 

-3๒- 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ๒.๒.๓  กิจกรรมการเปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือให้เป็นไป  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดย
พิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และ
ประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  เป็นไปอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัด
โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  ทุกโครงการและกิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล 
 ๒. เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๓. เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้างตามแผนงาน/โครงการต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบล
ที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๓๕แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที๙่) พ.ศ. ๒๕๕๓ จ านวน๓ช่องทางได้แก่ทางเว็บไซต์บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ 

พื้นที่ด าเนินการ 
 ภายในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

วิธีด าเนินการ 
 ๑. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศดังนี้ 

 ๑.๑ ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 ๑.๒ ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 ๑.๓ ประกาศก าหนดวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 
 ๑.๔ ประกาศวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 
 ๑.๕ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   ๑.๖ ประกาศวันเวลาสถานที่ในการตรวจรับงาน 
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 ๒. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลทรงคนอง ได้แก่ทางเว็บไซต์บอร์ดประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการเป็นต้น 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า๓ช่องทาง 

 ๒. ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ๗๐ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
 ๓. การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
 ๔. สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

ภารกิจตามมิติ : ๒.๓มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ๒.๓.๑  มาตรการลดขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น 
การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้
การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดย
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกใน
การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงาน
ให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้อง
ร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด 
เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ือ 
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งานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  ให้กับ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 ๒. เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได ้
 ๓. เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
 ๔. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการด าเนินงานได ้

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตพ้ืนองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง และผู้ที่มาติดต่อราชการ 

พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
 ๒. จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 ๓. จัดท าประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้บริการประชาชนได้ทราบทั่วกัน 
 ๔. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
      ๔.๑ ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
      ๔.๒ ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
      ๔.๓ จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
      ๔.๔ จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
      ๔.๕ จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆพร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกจุดบริการ 
      ๔.๖ จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
      ๔.๗ การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
 ๕. มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
 ๖. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน า
จุดบกพร่องในการจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
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ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 ๒. สามารถตรวจสอบความต้องการ สภาพปัญหาของประชาชนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
 ๓. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้
มาติดต่อขอรับบริการ 

 ๔. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การด าเนินงานได้ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ๒.๓.๒  มาตรการจัดให้มีคู่มือส าหรับประชาชนในการอ านวยความสะดวกในการให้บริการ 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 โดยปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจ านวนมาก  ก าหนดให้การ
ประกอบกิจการของประชาชนต้องผ่านการอนุญาต อนุมัติ การออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการแจ้ง  
ในการขออนุญาตด าเนินการต่าง ๆ กับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าแห่งเดียว  หรือหลายแห่ง  อีกทั้งกฎหมายบาง
ฉบับไม่ได้ก าหนดระยะเวลา  เอกสารและหลักฐานที่จ าเป็น  รวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน  ท า
ให้เกิดความคลุมเครือไม่ชัดเจน  อันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก ดังนั้น เพ่ือให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘  ซึ่งได้น าหลักการของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นหลักการส าคัญไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนของประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการของหน่วยภาครัฐ การสร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  โดยการลดการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน  ระยะเวลาให้ประชาชนทราบที่ชัดเจน  เพ่ือเป้าหมายอันเป็นหัวใจส าคัญ คือ การ
อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง 
 ด้วยเหตุนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง จึงได้จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนให้เป็นไป
ตาม พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘  เพ่ือเป็น
แนวทางในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้มีคู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 ๒. เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน  โดยให้มีข้อมูลที่ 
ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ 
สถานที่ให้บริการ 
 ๓.เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  และเพ่ิมขีดความสามารถใน 
การแข่งขันของประเทศ 

 ๔. เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนผู้ที่มารับบริการโดยตรงกับองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
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พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

วิธีด าเนินการ 
 ๑. แต่งตั้งคณะท างาน 
 ๒. จัดท าคู่มือประชาชนของแต่ละหน่วยงาน 
 ๓. ประกาศกระบวนงานบริการประชาชนให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านักในองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัวและบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 ๒. ท าให้ทราบแนวปฏิบัติในการมารับบริการอย่างชัดเจน 
 ๓. ไดร้บับริการที่มีมาตรฐานและมีความโปร่งใส 
 ๔. สามารถติดตามและประเมินผลการให้บริการเพ่ือน ามาปรับปรุงการให้บริการให้ดีขี้น 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ๒.๓.๓  มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆภายใน
องค์กรนั้น ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณา
เลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและ
เหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อ
สถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อ
ผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารราชการของสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองภายใต้กรอบอ านาจ
หน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 



 

 

-๓๗- 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร 
ปลัดสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองหรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 ๓. ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งผู้บริหารฯ และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
 ๔. ส าเนาแจ้งทุกส่วนราชการให้ทราบค าสั่ง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
 ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองทุกส่วน 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
การอ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ภารกิจตามมิติ :  2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนนิการ การประพฤติตนให้เป็นที่  
                            ประจักษ ์

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ๒.๔.1กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงานผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วม
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคมถือเป็นการสร้างรากฐาน

อันส าคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขโดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการมีคุณธรรมจริยธรรมวิริยะอุตสาหะกล้าหาญซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวมถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดีดังนั้นเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรหน่วยงานที่มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนและผู้ที่ท า
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง จึงจัดกิจกรรมยก
ย่องและเชิดชูเกียรตแิก่บุคคลหน่วยงาน องค์กรผู้ท าความดีมีความซื่อสัตย์สุจริตและผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้ และจัดกิจกรรม
รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีค่านิยมที่ควรยกย่องเชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติ
ตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 



 

 

-๓๘- 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การ

บริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใน

เขตองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมและเห็น
คุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ๑. ประชาชนหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทรง

คนอง 
 ๒. ผู้ท าคุณประโยชน์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองอ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนด

หลักเกณฑ์การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลหน่วยงานองค์กรดีเด่น 
 ๒. คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคลหน่วยงานองค์กรท าความดีเพ่ือให้เป็นแบบอย่าง 

๓.จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบใบประกาศแก่บุคคลหน่วยงานองค์กรดีเด่นที่ท า 
คุณประโยชน์ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑. ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคลหน่วยงานองค์กรดีเด่นผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน

กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
 ๒. ประชาชนหน่วยงานองค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง มีค่านิยมยกย่องเชิด

ชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

 

 



 

 

-๓๙- 
ภารกิจตามมิติ  :   ๒.๕  มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ๒.๕.๑  กิจกรรมการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทรง
คนอง 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ 
บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ ก าหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการ 
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา ๔๕ ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองกับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองและหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท า
ข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทรงคนอง 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/
ฝ่าย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  ๒. เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และ
รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๓. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

เป้าหมายและผลผลิต 
 บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 

วิธีการด าเนินงาน 
 ๑. จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างส่วนราชการทุกส่วนกับผู้บริหารท้องถิ่นทีมีดัชนี
ในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ๒. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 ๓. ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
 ส่วนราชการส านัก/กองในองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ๒.๕.๒  มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย  ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอ าเภอ
ก ากับดูให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามก าหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
 กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งในแง่ของ
การทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่  หรือตรวจสอบ
เพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการต่าง ๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต  ซึ่งเป็น
หน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้มีมาตรการ “ให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุน 
 กลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 
 ๑.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 ๒ .เพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบเพ่ือรับการประเมิน  ตรวจสอบ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
ชัดเจน 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
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วิธีด าเนินการ 
 ๑.ก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับ
ดูแลและองค์กรอิสระ  อาทิ 
  ๑.๑ การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  ๑.๒ การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี 
หรือคณะท างาน LPA 
  ๑.๓ การรับการตรวจจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ตามโครงการ ITA 
 ๑.๔ การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 ๒.รายงานผลการให้ความร่วมมือให้ผู้บริหารทราบ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ  ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ๒.๕.๓  มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอ
ข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้ง
เบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ า
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทรงคนองขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
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วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  

 ๒. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

วิธีด าเนินการ 
 ๑. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 ๒. จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
 ๓. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
 ๔. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรงคนองให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความ
ต้องการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 ๒.๕.๔  มาตรการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าการ
โดยทุจริตและประพฤติมิชอบ 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗  เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือ
สกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้
ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองว่าปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี ้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนว
ทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ 
ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทรงคนอง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
 ๒.เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

วิธีด าเนินการ 
  ๑. ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าที่โดยมิชอบ 
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 ๓. ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 

 ๔. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 
15 วัน  

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่และ
การด าเนินการของเจ้าหน้าที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

*********************************************************** 

มิติที่  ๓:  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

ภารกิจตามมิติ :  ๓.๑  การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ 
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 ๓.๑.๑มาตรการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ  โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า 
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบล
ทรงคนอง จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการ
แสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตน
ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน  
 2. เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 การปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

วิธีด าเนินการ 
 1.  จัดตั้งคณะท างานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  เพ่ือด าเนินการ
ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 2.  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 3.  มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ 
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 
 4. มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 5. มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6. มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 7. มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลทรง
คนองให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 3.1.2  กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้
เกิดการบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการ
ท างานที่จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความ
โปร่งใสในการท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2540 
มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับ
ทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ให้ประชาชนรับรู้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
  ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง มีความโปร่งใสในการท างานมาก
ยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม  
จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองกับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมู ลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

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

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
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งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย  ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  

โครงการ /กิจกรรม/มาตรการ  
 3.1.3  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการ
จัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ  และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้   องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  จึงได้จัดท า 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลายขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองได้ง่ายและ
สะดวกมากขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
 2. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
 3. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนด 
 2. ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

พื้นที่ด าเนินการ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
วิธีด าเนินการ  
 1.จัดตั้งคณะท างานจัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
 2. ประชุมคณะท างาน 
 3. จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชน ได้แก่ 

 3.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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 3.2 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 3.3 แผนการด าเนินงาน 
 3.4 แผนอัตราก าลัง 
 3.5 แผนการจัดหาพัสดุ 

 3.6 ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
 3.7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

 3.8 ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
 3.9 งบแสดงฐานะทางการเงิน 

 4.0 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
 4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 4.2 รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 4.3 ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

  4.4ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
 4.5 รายงานผลการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลทรง
คนองให้ผู้บริหารทราบ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่าง ๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และสถานที่
ให้บริการอย่างชัดเจน 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 3.1.4  มาตรการจัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทรงคนอง 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการ
จัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
เผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือ 
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สื่อสังคม (Social Media)หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 2.เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
 3. เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง 

พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

 1.บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
2.บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/ 

หมู่บ้าน 
 3.ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที ่
 4.ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง 
 5.ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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ภารกิจตามมิติ :  3.2 การรบัฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 3.2.1  โครงการสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและจัดท าแผนพัฒนาชุมชน 
หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ถือเป็นปัจจัยส าคัญของการด าเนินงานที่ประสบ
ความส าเร็จผู้บริหารท้องถิ่นได้มีนโยบายที่จะพัฒนางานด้านต่างๆในท้องถิ่นโดยการบูรณาการท างานร่วมกัน
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในชุมชนการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้านขับเคลื่อนสู่การพัฒนาท้องถิ่นของตนน า
แผนชุมชนสู่การปฏิบัติเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของตนซึ่ง
ในการประชาคมถือเป็นการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนเพ่ือร่วมกันท ากิจกรรมต่างๆของชุมชนด้วยตนเองเป็น
เวทีของการพูดคุยแลกเปลี่ยนถกแถลงเกี่ยวกับข้อมูลเช่นการแก้ไขปัญหาในชุมชนการวางแผนพัฒนาชุมชนการ
ก าหนดข้อตกลงร่วมกันโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีวัตถุประสงค์หรือสนใจในเรื่อง 
เดียวกันเป็นการรวมตัวกันตามสถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือให้ประชาชนเสนอปัญหาความ
ต้องการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนโดยผ่านเวทีประชาคม 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ประชาชนเสนอปัญหาความต้องการ 

 ๒. เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการ/กิจกรรมของชุมชน 
 ๓. เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
 4. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการร่วมคิดร่วมท าร่วมแก้ปัญหา 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้น าชุมชน เช่น ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน อาสาสมัครสาธารณสุข 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประชุมประชาคม
เดือนละ 1 ครั้ง 

วิธีด าเนินการ 
 1.ก าหนดวันประชุมประชาคมต าบลทุกเดือน 

 2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้แทนประชาคมแต่ละหมู่บ้านทราบโดยประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
 ๓. จัดประชุมประชาคมต าบลรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 4.น าปัญหาในการประชุมประชาคมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง น าไป

แก้ไขปัญหาของประชาชน 

ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

งบประมาณด าเนินการ 
 30,000 บาท 

ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
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ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ประชาชนร่วมกันแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งให้มีการน าเสนอแผนงานและโครงการ /
กิจกรรมของหมู่บ้านจัดล าดับความส าคัญเพ่ือจะสามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาที่แท้จริง 

  2. ส่งเสริมการบริหารงานขององค์การบริหารงานส่วนต าบลทรงคนองเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนอย่างแท้จริง 

 3. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานและน าไปสู่
ความพ่ึงพอใจในการให้บริการสาธารณะขององค์กร 

 4. ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการร่วมคิดร่วมท าร่วมแก้ปัญหาในพื้นที่ของตนเอง 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 3.2.2  มาตรการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองจึงมีการจัดตั้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 2. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลทรงคนอง 
 3. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
กับประชาชนในพื้นท่ี 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง /ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่าง 
เหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆท่ีอาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 

วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียนโดยช่องทาง
ร้องทุกข/์ร้องเรียน ดังนี้ 
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 2.1 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
 2.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 034 – 318666 ต่อ 102 ทางโทรสารหมายเลข  
                               034 - 318666 ต่อ 104 
 2.3 ทางเว็บไซต์ www.songkanong.go.th 
 2.4ทางไปรษณีย์ 
 3. น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความ
จ าเป็นและเร่งด่วน 
 4. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  
 2. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 3. แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 3.2.3  มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง เป็นหน่วยงานของรัฐที่ให้บริการแก่ประชาชนแบบองค์
รวมผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกๆด้านเพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชน
ได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน  ทั่วถึงเสมอภาคตามรับธรรมนูญของประเทศไทย การแสดงความ
คิดเห็น/การร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนเป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้นรวมทั้ง
เป็นช่องทางที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน  หรือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน 
 2. เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 
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พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

วิธีการด าเนินการ 
 จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 
 1. กล่องรับฟังความคิดเห็น ติดตั้งไว้ ณ บริเวณท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
 2. ผ่านเว็ปไซส์ www.songkanong.go.th 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 – 2564  

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการับเรื่อง
ร้องเรียน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 3.2.4  กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 2. เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยน าข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในทางปฏิบัติ 
 3. เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
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วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 – 2564  
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 2. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 

 

ภารกิจตามมิติ :  3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 3.3.1  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ. 2561 - 2564 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปัจจุบันสภาพแวดล้อม  สภาพปัญหาในพ้ืนที่  บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง  ท าให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้น เพ่ือให้
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสมบูรณ์ถูกต้อง  มีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึง
จ าเป็นต้องมีการเพิ่มเติมโครงการที่ไม่ปรากฏอยู่ในแผนฯ 4 ปี ที่ประกาศใช้บังคับ  หรือมีอยู่แต่ต้องการเปลี่ยน
ปีงบประมาณที่จะด าเนินงาน  หรือมีการเปลี่ยนแปลง ที่ท าให้สาระส าคัญเปลี่ยนไป เช่น ยุทธศาสตร์  แนว
ทางการพัฒนา หรือรายละเอียดของโครงการที่จะท าในแต่ละปี  โดยเฉพาะโครงการที่จะน าไปตราเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณ  ซึ่ง “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
“การแก้ไข” หมายความว่า การแก้ไขข้อผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการด าเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ท าให้
วัตถุประสงค์และสาระส าคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป “การเพ่ิมเติม” หมายความว่า การเพ่ิมเติมแผนงาน โครงการ
ที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้ปรากฎไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี “การเปลี่ยนแปลง” หมายความว่า การท าให้
วัตถุประสงค์และสาระส าคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยกระบวนการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาจะเริ่มตั้งแต่กรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เมื่อคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นแประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  โดยการน าข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มา
ทบทวน เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงและปรับใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ดังนั้นองค์การบริหาร 
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ส่วนต าบลทรงคนอง จึงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) 
เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2559 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
 2. เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้  ความ
คิดเห็นในการแก้ปัญหาในท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
 3. เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง เกิดจากการมี
ส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่ วนต าบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ ผู้น าชุมชน กรรมการชุมชน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กรรมการกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มสตรี/
กลุ่มเกษตร  ผู้ทรงคุณวุฒิ /ปราชญ์หมู่บ้าน  อาสาพัฒนาชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มพลังทางสังคมอ่ืน ๆ และ
ประชาชนหมู่ที่ 1 ,2,3,4,5,6 ต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สัดส่วนร้อยละ 60 

วิธีด าเนินการ 
 ๑.  เก็บรวบรวมข้อมูล/ประชุมประชาคม 

  ๒.  วิเคราะห์ข้อมูล 
 3.  จัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ในช่วงสามปี 
 4.  จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 5.  อนุมัติและประกาศใช้แผน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 - 2564 
งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณ  30,000  บาท 
ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองมีแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่สามารถเป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของ
แผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 2. สามารถด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
 3.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 



 

 

-5๖- 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 3.3.2  มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) เข้า
มามีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทรงคนองอย่างเข้มแข็งส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  ได้มีกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง กับมาตรการการป้องกันการทุจริต
ในองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 6 หมู่บ้าน  

พื้นที่ด าเนินการ 
 เขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

วิธีด าเนินการ 
 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลทรงคนองอย่างเข้มแข็งโดยก าหนดให้มีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆอาทิเช่น 
เป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็นคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง เป็นต้น 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณพ.ศ.2562-2564 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลัง ขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
 2. ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 

 



 

 

-๕๗- 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 3.3.3  มาตรการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐที่ใกล้ชิดกับประชาชนและเป็นองค์กรที่มี

ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาด้านต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากส่วนราชการที่ถ่ายโอนมาให้กับท้องถิ่นซึ่ง
เป็นรากฐานต่อการพัฒนาในระดับประเทศสามารถตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานด้านต่ างๆให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วจะเห็นได้ว่าการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะใช้“แผนพัฒนาท้องถิ่น” เป็นเครื่องมือในการบริหารงานอันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่ง
ที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้“การวางแผน” จึงเป็นการ
พิจารณาและก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรดังนั้นการวางแผนจึงเป็นกระบวนการ
ทางสติปัญญาที่พิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบัติงานมีฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค์ความรู้และการ
คาดคะเนโดยใช้หลักวิชาการซึ่งต้องมีการก าหนดแผนสามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนา 
ท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วย“ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานรวมถึง“ระบบประเมินผล” ที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการด าเนินงาน
เป็นไปตามหรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไรเพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขขยายขอบเขต
หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงานส าหรับการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ .ศ. 2548หมวด 6 
ข้อ 28การติดตามและประเมินผลได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นข้ึนมาชุดหนึ่งประกอบด้วยบุคคลจากหลายฝ่ายดังนี้ 

 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
 2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
 5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
 คณะกรรมการมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้องค์การ

บริหารส่วนต าบลทรงคนองท าการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท าหน้าที่ก าหนดแนวทางวิธีการและการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองแล้วท าการติดตามผลการด าเนินโครงการของแต่ละหน่วยงาน
และให้ข้อเสนอแนะรายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลทรงคนอง เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทรงคนอง 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้มีการติดตามและประเมินผลโครงการแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
และให้ข้อเสนอแนะ 

 

 

 



 

 

-๕๘- 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ได้ผลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองและ
เป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหารน าไปใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนางานแผนงาน/ โครงการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทรงคนองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

พื้นที่ด าเนินการ 
 เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

วิธีด าเนินการ 
 1. จัดประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ดังนี้ 
              1.1 คณะกรรมการฯร่วมกันก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
              1.2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลชี้แจงกรอบแนวทางการติดตามให้ทุกส านัก /

กองทราบและให้น าไปปฏิบัติ 
1.3 ทุกส านัก/กองจัดประชุมและน าผลที่ได้มาเสนอต่อคณะกรรมการฯตามกรอบแนวทางการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองและคณะกรรมการฯให้ข้อเสนอแนะ 
 2. คณะกรรมการฯสรุปรายงานผลการด าเนินการทั้งหมดเพ่ือจะใช้เป็นข้อสรุปเสนอต่อสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง และคณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.มีการแต่งตั้งภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
 2.ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และร่วมปรับปรุงแก้ไข
โครงการต่าง ๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 

 



 

 

-๕๙- 
มิติที่ 4:  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
ภารกิจตามมิติ: 4.1 มีการจัดวางระบบตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 4.1.1  มาตรการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่
ว่าจะเป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ 
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการ
ก าหนดระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึง
ได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีข้ึน 
 2. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
 3. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

เป้าหมาย/ผลผลติ 
 เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
 2. ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสามพราน  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.รวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุปข้อมูล 
 4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลทรงคนองและผู้บริหารทราบ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
 ทุกกอง/ส านัก องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามก าหนดเวลา 
 2. กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
 3. ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 4. มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
 5. ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 

ภารกิจตามมิติ : 4.2การสนบัสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหาร 
ราชการตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได ้

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 4.2.1  กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงิน และการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนได้รับทราบ 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมี
กระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
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วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 2. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนซักถามและตรวจสอบได้ 
 3. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 4. ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
การท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชน
ทราบทุกสามเดือน 
 2.รวบรวมข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน เช่น ประกาศการจัดซื้อ จัดจ้าง  
ประกาศก าหนดราคากลาง ประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานที่ด าเนินการจัดหาพัสดุ ประกาศก าหนดวัน
ตรวจรับการจ้าง เป็นต้น 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
 3. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 4.2.2  กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนภาคประชาชน 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 แนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การ
บริหารส่วนต าบลทรงคนองได้เล็งเห็นความส าคัญและประโยชน์จากแนวคิดดังกล่าว จึงได้ด าเนินการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน
เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอนซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการ
ในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริงส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้นเพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผยโปร่ งใสเน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
เป็นส าคัญ 

วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้า งของ

องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
 2.เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลทรง

คนองให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

วิธีด าเนินการ 
 1.คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคมเพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่กรรมการตรวจการจ้าง 
 2.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้
มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการแต่องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ให้ความส าคัญในการมีตัวแทน
ชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรงโปร่งใสโดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิด
หากเกิดความเสียหาย 

 3.จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการเมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้งเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการ
จ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
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งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
 กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองมีความโปร่งใสโดยมีตัวแทน

ประชาชนร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 

ภารกิจตามมิติ :4.3การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 4.3.1  โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมืองเศรษฐกิจและ

สังคมด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับ
ภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่งประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่ง
ส าคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองได้ด าเนินการเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และ
ทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ 
ระเบียบข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วยเพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถน าความรู้ไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนา
องค์กรพัฒนาท้องถิ่นให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 

วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจ

ในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
 2.เพ่ือให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและสมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 

 3.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างและสมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิม
ศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง  

พื้นที่ด าเนินการ 
 ทัง้ในองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองและหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
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วิธีการด าเนินการ 
 1.งานบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบล

และหน่วยงานภายนอกเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทรงคนองเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี 

 2.เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้วด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชา
เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมหรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กอง
งานที่รับผิดชอบ 

 3.แจ้งให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงาน
สรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภาโดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

 4.งานบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง
และสมาชิกสภาท้องถิ่นและรายงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนองทราบ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
งบประมาณด าเนินการ 

 200,000 บาท 
ผู้รับผิดชอบ 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 1.สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ 
 2.สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการฝึกอบรม สัมมนา ได้เรียนรู้และประสบการณ์ท างานใหม่ๆ 
 3.การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 4.3.2  กิจกรรมส่งเสริมบทบาทสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบฝ่ายบริหาร 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

เป็นกลไกส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตามตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารซึ่งอ านาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงานมีงบประมาณเป็นของตนเองแต่ถึงแม้จะเป็น
อิสระส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้องเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกันนอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี
บรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรสามารถน าไปสู่
ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต 

 องค์การบริหารสวนต าบลทรงคนอง จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้นเพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการ
เป็นหน่วยตรวจสอบโดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
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วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 2.เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริตสามารถตรวจสอบได้ 
 3.สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองมากขึ้น 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

วิธีการด าเนินงาน 
 1.จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
 2.แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆเช่นการจัดซื้อ 

จัดจ้างโครงการต่างๆการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปีการตรวจรายงานการประชุมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯลฯ 

 3.สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
 งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 2.การปฏิบัติงานต่างๆมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

ภารกิจตามมิติ :4.4การเสรมิพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน 
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 4.4.1  กิจกรรมส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทยปัจจุบันเป็นปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมเป็นระบบอุปถัมภ์ การเห็นประโยชน์ของตนและพวกพ้อง
ดีกว่าส่วนรวม การยกย่องเชิดชูคนรวย การแสวงหาผลประโยชน์จากการเป็นพรรคพวกของนักการเมืองหรือผู้
มีอิทธิพล รวมถึงความเสื่อมของจิตส านึกและค่านิยมของประชาชนส่วนหนึ่งที่ลดน้อยถอยลง และการมองว่า 
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การทุจริตเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า หรือบางกรณีก็ละเลย เพิกเฉยไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว 
นอกจากนั้นสภาพปัญหาบางส่วนก็มักเกิดจากการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ 
ปัญหาการทุจริตจึงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศ 
กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคประชาชน 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และมสี่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตในภาคประชาชน 
 2. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

พื้นที่ด าเนินการ 
 ต าบลทรงคนอง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

วิธีด าเนินการ 
 1.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ผ่านทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ชุมชนต่างๆ ที่ท าการของหน่วยงาน และผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 2.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต ตามเวทีชาวบ้านในโอกาสต่างๆ หรือ
กิจกรรมต่างๆของหน่วยงาน 
 3. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งเครือข่ายชุมชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตในหน่วยงาน
ของรัฐ 
 4. สนับสนุนการด าเนินการในกิจกรรมของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต 
 5.เชิญผู้แทนของชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตร่วมสังเกตการณ์ในขั้นตอนต่างๆของกระบวนการ
บริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564  

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตให้ประชาชนในพ้ืนที่ ผ่านทางสื่อ
ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 3 ช่องทาง 
 2. มีเครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังการทุจริตเกิดขึ้น 

 



 

 

-๖๗- 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 4.4.2  กิจกรรมการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ
ประเทศ กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน ในการที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาการทุจริตดังกล่าว จึงได้
จัดกิจกรรมบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือร่วมกันต่อต้านการทุจริต สร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม 
สนับสนุนและสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต จนเกิดเครือข่ายและความร่วมมืออย่างเข้มแข็งต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือสร้างกลไกในการบูรณาการทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุนและสร้างค่านิยม
ในการต่อต้านการทุจริต 
 2.เพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต 
เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
พื้นที่ด าเดินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
วิธีด าเนินการ 
 1.จัดตั้งคณะท างานบูรณาการทุกภาคส่วน เพ่ือต่อต้านการทุจริตจากทุกภาคส่วนในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
 2.ก าหนดแนวทาง แผนงานในการบูรณาการ เพื่อต่อต้านการทุจริตร่วมกับทุกภาคส่วนในเขต
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
 3.หน่วยงายบูรณาการต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและสร้างค่านิยม
ในการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรในหน่วยงานของตนและประชาชนในพ้ืนที่ 
 4.หน่วยงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต ร่วมมือกันในการขับเคลื่อนตามแนวทาง แผนงาน
และกิจกรรมที่ก าหนดไว้ เพื่อให้การต่อต้านการทุจริตสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ 
 6. สรุปรายงานผลการด าเนินการต่อผู้บริหารและเผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทรงคนอง 
ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 1.ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
 2.เกิดเครือข่ายและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต 


