
 

คํานํา 

ปจจุบันการทุจริตมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตอเนื่อง  ยุทธศาสตรชาติวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีผานมา สูการปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตรชาติ 
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับสภาพปญหาและสถานการณการดําเนินงานดาน
การปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน   โดยจะตองตอบโจทยตอปญหาหรือ
สถานการณการทุจริตท่ีประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ตองเผชิญอยูจริง  และเพ่ือใหเกิดการบูรณาการความ
รวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง  เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมี
มาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero 
Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความ
รวมมือจากทุกฝายเชน ฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชน
ของชาติ เพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

ดังนั้น  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม  องคการบริหารสวนตําบล      
สํานักทอง จึงจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561 – 
2564) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวน
ตําบลสํานักทองตอไป  
  

 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  
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ขอมูลพ้ืนฐาน 
 

1.  ดานกายภาพ 

1.1  ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีอาณาเขตพ้ืนท่ีอยู

ติดกับทองถ่ินอ่ืน   ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  เชื่อมตอกับตําบลชากบก  อําเภอบานคาย 

 ทิศตะวันออก เชื่อมตอกับตําบลกะเฉด  อําเภอเมืองระยอง 

 ทิศใต  เชื่อมตอกับตําบลแกลง  ตําบลกะเฉด  อําเภอเมืองระยอง 

 ทิศตะวันตก  เชื่อมตอกับตําบลชากบก  อําเภอบานคาย / ตําบลนาตาขวัญ   

       ตําบลบานแลง  อําเภอเมืองระยอง 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

 พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบสลับภูเขา สภาพดินเปนดินปนทราย ลูกรัง เหมาะแกการปลูกพืชไร
และพืชสวน มีทางหลวงแผนดินหมายเลข 3320 ผานทางทิศตะวันออก และทางหลวงแผนดินหมายเลข 
3139 ผานทางทิศเหนือ มีอางเก็บน้ํา ลําน้ํา ลําหวยตางๆ เปนตน  

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศเปนแบบมรสุมเขตรอน ไดรับอิทธิพลของทะเลทําใหอากาศไมรอนจัด แบง
ออกเปน 3 ฤดู  คือ 
 ฤดูรอน      เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 
 ฤดูฝน      เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม 
 ฤดูหนาว     เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ 

  1.4 ลักษณะของดิน 
สภาพดินเปนดินปนทราย ลูกรัง เหมาะแกการปลูกพืชไรและพืชสวน 

1.5  ลักษณะของแหลงน้ํา 

 แหลงน้ํา ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง ไดแก อางเก็บน้ําเขาธรรมมาตร สระน้ํา

สาธารณะอยูท่ี หมูท่ี 4 ตําบลสํานักทอง บอบาดาล  5 แหง ลําคลอง 2 แหง  ฝายกักเก็บน้ํา 5 แหง 

 1.6 ลักษณะของไมและปาไม 

 องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  มีพ้ืนท่ีปาชุมชนประมาณ 80 ไร คือ ปาชุมชนตําบล
สํานักทอง หมูท่ี 1 บานสํานักทอง  ปาชุมชนเขาทองกลิ้ง  หมูท่ี 2 บานยายจั่น  เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของชุมชน  
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2.  ดานการเมืองการปกครอง 

  2.1  เขตการปกครอง 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง   มีจํานวนหมูบานท่ีอยูในเขตการปกครองท้ังหมด  5  

หมูบานดังนี้   

 

3.  ขอมูลเกี่ยวกับประชากร 

  จํานวนประชากรท้ังหมด  5,345 คน  รายละเอียดดังนี้   (ขอมูล ณ  เดือนมีนาคม พ.ศ.  
2560  ท่ีมา :  สํานักงานทะเบียนและบัตรอําเภอเมืองระยอง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมูท่ี ช่ือบาน ช่ือผูนําชุมชน หมายเหตุ 
1 บานสํานักทอง นายศิริพันธุ ตรีไตรรัตนกูล กํานัน 
2 บานยายจั่น นายชวา เขตคีร ี ผูใหญบาน 
3 บานธรรมสถิต นายสุชาติ นาคนรินทร ผูใหญบาน 
4 บานหาดใหญ นายเหวงล่ํา เจาพิทักษวงศ ผูใหญบาน 
5 บานเกษตรศิริ นายสังวาลย ชาญขุนทด  ผูใหญบาน 
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1.การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน
การทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลหรือไม  
  การทุจริตในระดับทองถ่ินพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน ไดแกการ
กระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค
สําคัญเพ่ือใหบริการตางๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน  

ลักษณะการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้  
   1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญ
เกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

   2) สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล  

   3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย  

   4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาด
คุณธรรมจริยธรรม  

   5) สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจาการขาดการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ  

   6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจาการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน
การตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ  

   7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน  
 

สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถสรุปเปนประเด็นได ดังนี้  
  1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแตพบวายังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใช
กฎหมายท่ีไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปน
โอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต  
  2) ส่ิงจูงใจ เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมนิยม ทําใหคนใน
ปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทาพฤติกรรมทุจริต
มากยิ่งข้ึน  
  3) การขาดกลไกในการตรวจสอบ การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน โดยเฉพาะการทุจริต
ในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการตรวจสอบ
ความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหลานี้  
  4) การผูกขาด  ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซ้ือ-จัดจาง เปนเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้น จึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแกการ
ผูกขาดในโครงการกอสราง 
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  5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปนปจจัยหนึ่ง
ท่ีทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึนทาใหเจาหนาท่ี
ตองแสวงหาชองทางเพ่ือเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว  
 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนนเปน
พิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป
นอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชน
สวนรวม  
  7) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตเปน 
ยกยองคนท่ีมีเงิน คนท่ีเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานิยมท่ีผิด
เห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด ยอมจะทํา
การทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง  
 

2.หลักการและเหตุผล  
    ปจจุบันการทุจริตคอรัปชันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวางโดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ เปนปญหา
ลําดับตนๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวนใน
สังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอ ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองถ่ิน สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับ
การจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรัปชัน (Corruption Perception Index-CPI) ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีใช
ประเมินการทุจริตคอรัปชัน ท่ั ว โลก ท่ีจัด โดยองคกรเพ่ื อความโปรงใสนานาชาติ  (Transparency 
International-IT) พบวาผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555-2558 อยูท่ี 35-38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับท่ี 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเปนอันดับท่ี 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 
ลดลง 3 คะแนน จากป 2558 ไดลําดับท่ี 101 จาก 168 ประเทศ ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย 
เปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรัปชันอยูในระดับสูง  
    แมวาในชวงระยะท่ีผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การปองกันการทุจริตไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองคกรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมท่ี
ลดนอยถอยลง สาเหตุท่ีทาใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐาน
โครงสรางสังคม ซ่ึงเปนสังคมท่ีตั้งอยูในพ้ืนฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและ
พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนท่ีมีเงินและมีอํานาจ คนไทย
บางสวนมองวาการทุจริตคอรัปชันเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได ซ่ึงนับไดวาเปนปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมา
ตั้งแตอดีต 
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หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมได
บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาว
มาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง  
   ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่ม
จากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปน
สังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง 
หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศ
ไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานา อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการ
ทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับ
คะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชน
ตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได
กําหนดยุทธศาสตร การดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
   ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต  
   ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต  
   ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
   ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  
   ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
   ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต  
   ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เปนรูปธรรมในทางปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหาร
จัดการท่ีมีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรม สุจริตใหเกิดในสังคมอยางยังยืน จังไดดําเนินการจัดทา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง  
 

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน  

   1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  

   2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝาย
การเมืองขาราชการฝายบริหารบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน  

  3) เพ่ือใหการบรหิารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดี (Good Governance)  

   4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people’s participation)และตรวจสอบ  

(People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
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   5) เพ่ือพัฒนาระบบกลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัตริาชการ 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
4. เปาหมาย  

   1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแหง
ผลประโยชนโดยมิชอบ  

  2) เครื่องมือ/มาตรการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของขาราชการ  

   3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบรหิารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

   4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีมีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม  

   5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริต
และประพฤติมิชอบจนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน  

5. ประโยชนของการจัดทําแผน  
   1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รวมถึงประชาชนในทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม และอุดมการณในการตอตานการทุจริต 
(Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน  
    2) องคกรปรกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได  
    3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองท่ีมีจิตสานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝา
ระวังการทุจริต  
   4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ
ทุจริต  
   5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต อันสงผลใหประชาชนทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความรวมมือกัน
เปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน  
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แผนปฏิบัติการปองการทจุริต 4 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) 

มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ 

งบประมา
ณ 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

1.การสราง
สังคมท่ีไม
ทนตอการ
ทุจริต 

1.1 การสราง
จิต สํานึกและ 

ความตระหนัก 

แกบุคลากร 

ท้ังขาราชการ 

การเมืองฝาย 

บริหาร 

ขาราชการ 

การเมืองฝาย 

สภาทองถ่ิน
และฝาย
ประจาํของ
องคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 

1.2 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก
แกประชาชน
ทุกภาคสวน 

ในทองถ่ิน 

 
1.3 การสราง
จิตสํานึกและ
ความตระหนัก
แกเด็กและ
เยาวชน 

1.1.1 โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 
1.1.2 โครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม 
ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 
และพนักงานจาง  
 
1.1.3. มาตรการ 
“สงเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรม
ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน” 
 
 
 
1.2.1 กิจกรรมแจกแผน
พับประชาสัมพันธตอตาน
การทุจริต 
1.2.2 โครงการสงเสริม 
การอนุรักษ ปาชุมชน 

 
 
1.3.1 โครงการฝกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แก
เด็กและเยาวชนในเขต
ตําบลสํานักทอง 
 
 

 
 

- 
 
50,000 
 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

20,000 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 

- 
 

50,000 
 

 
 
 

- 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 

20,000 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 

- 
 

50,000 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 

20,000 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 
 

- 
 

50,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 

20,000 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 
 

 

มิติท่ี 1 รวม 
4 โครงการ 1 มาตรการ 

1  กิจกรรม 
120,000 120,000 120,000 120,000  
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มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

2. การ
บริหาร
ราชการเพ่ือ
ปองกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองใน
การตอตาน
การทุจริตของ
ผูบริหาร 

 
 
2.2 มาตรการ
สรางความ
โปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 โครงการถวายสัตย
ปฏิญาณเนื่องในวันสําคัญ
ตางๆ 

2.1.2 กิจกรรมประกาศ
เจตจํานงตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล
สํานักทอง 
2.2.1 มาตรการการออก 
คําสั่งมอบหมายของนายก
อ งค ก ร ป ก ค ร อ งส ว น
ท อ ง ถ่ิ น  ป ลั ด อ งค ก ร
ปกครองสวนทองถ่ิน และ
หัวหนาสวนราชการ 
2 .2 .2  ม าต ร ก า ร ติ ด
ประกาศประชาสัมพันธ
ก ารจั ด ซ้ื อ จั ด จ า งขอ ง
องคการบริหารสวนตําบล
สํานักทอง    
2.2.3(1)โครงการ
สงเสริมการจัดเก็บขอมูล
และความพึงพอใจในการ
ใหบริการประชาชน 
 
2.2.3 (2)มาตรการ 
ยกระดับคุณภาพการ
บริการประชาชน 
 
2.2.3 (3) กิจกรรมการ
จัดบริการสาธารณะและ
การบริการประชาชน
เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ 
แกประชาชนโดยทัดเทียม
กันและไมเลือกปฏิบัติ 

20,000 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

20,000 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

20,000 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

20,000 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
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มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 2.3 มาตรการ
ก า ร ใช ดุ ล ย
พิ นิ จ แ ล ะ ใช
อํานาจหนาท่ี
ใหเปนไปตาม
ห ลั ก ก า ร
บริหารกิจการ
บานเมืองท่ีด ี
 
 
 
 
 

 
 

2.4 การเชิดชู
เกียรติแก
หนวยงาน/
บุคคลในการ
ดําเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให
เปนท่ี
ประจักษ 
 

2.5 มาตรการ
จัดการ             
ในกรณีได
ทราบหรือรับ
แจงหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 
 
 
 
 

 

2.3.1 (1) โครงการลด
ข้ันตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ 
2.3.1 (2) โครงการ
ใหบริการประชาชนใน
ชวงเวลาพักเท่ียงและนอก
เวลาราชการ 
 
2.3.2 มาตรการการมอบ
อํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่ง
การ เพ่ือลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติราชการ 

 
2.4.1  กิจกรรมยกยอง
เชิดชูเกียรติบุคคลท่ีทรง
เกียรติและดีเดนตาง ๆ 
2.4.2  กิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผูมีจิต
สาธารณะ 
 

 
 
 

 2.5.1 (1) มาตรการ 
“จัดทําขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการ” 
2.5.1 (2) กิจกรรม “การ
จัดทําขอตกลงการปฏิบัติ
ราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลสํานัก
ทอง”      
    

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 

 

5,000 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 

 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 

5,000 
 

 
 
 
 
 
 

- 

 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 

 
5,000 

 

 
 
 
 
 

 
- 

 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

5,000 

 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
- 
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มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

  2.5.2 มาตรการใหความ
รวมมือกับหนวยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องคกรอิสระ 
 
2.5.3 (1) มาตรการ 
“แตงตั้งผูรับผิดชอบ
เก่ียวกับเรื่องรองเรียน 
 
2.5.3 (2) มาตรการ 
“ดําเนินการเก่ียวกับเรื่อง
รองเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกลาวหา
เจาหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตําบลสํานัก
ทอง วาทุจริตและปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาท่ี
โดยมิชอบ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

มิติท่ี 2 รวม 
4 โครงการ  5 กิจกรรม 

8 มาตรการ 

60,000 60,000 60,000 60,000  
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มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

3. การ
สงเสริม
บทบาท
การมีสวน
รวมของ
ภาค
ประชาชน 
 

3.1 จัดใหมีและ
เผยแพรขอมูล
ขาวสารใน
ชองทางท่ีเปน
การอํานวยความ
สะดวกแก
ประชาชนไดมี
สวนรวม
ตรวจสอบ การ
ปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจ
หนาท่ีของ
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินได
ทุกข้ันตอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1.1 (1) มาตรการ 
“ปรับปรุงศูนยขอมูล
ขาวสารขององคการ
บริหารสวนตําบลสํานัก
ทอง ใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน” 
3.1.1(2)กิจกรรม “การ
ออกระเบียบจัดตั้งศูนย
ขอมูลขาวสารขององคการ
บริหารสวนตําบลสํานัก
ทอง” 
3.1.1 (3) กิจกรรม 
“อบรมใหความรูตาม 
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540” 
 
3.1.2 มาตรการ “เผยแพร
ขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและ
หลากหลาย” 
3.1.3 มาตรการ “จัดใหมี
ชองทางท่ีประชาชนเขาถึง
ขอมูลขาวสารขององคการ
บริหารสวนตําบลสํานัก
ทอง” 
 

 

- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 

- 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
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มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 3.2 การรับฟง
ความคิดเห็นการ 

รับและ
ตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/ 

รองทุกขของ
ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 การสงเสริม
ใหประชาชนมี
สวนรวมบริหาร 
กิจการขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 

3.2.1 (1) โครงการ
สงเสริมและสนับสนุนการ
จัดทําแผนชุมชนการมีสวน
รวมในการประชุม
ประชาคม 

3.2.1(2) โครงการ อบต.
เคลื่อนท่ี 

3.2.2 มาตรการ การ
ดําเนินงานศูนยรับเรื่องราว
รองทุกของคการบริหาร
สวนตําบลสํานักทอง 
3.2.3 กิจกรรม รายงานผล
การตรวจสอบขอเท็จจริงให
ผูรองเรียน/รองทุกข
รับทราบ 
3.3.1 มาตรการแตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล
สํานักทอง 
3.3.2มาตรการแตงตั้ง
ตัวแทนประชาชนเขารวม
เปนคณะกรรมการจัดซ้ือ
จัดจางตามระเบียบพัสดุ 

25,000 
 
 
 
 

5,000 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,000 
 
 
 
 

5,000 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,000 
 
 
 
 

5,000 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,000 
 
 
 
 

5,000 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
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มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

  3.3.3 (1) มาตรการ
ตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบล
สํานักทอง 
3.3.3 (2) กิจกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลสํานัก
ทอง 
 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
- 

 

มิติท่ี 3 รวม 2 โครงการ 4 กิจกรรม  
7 มาตรการ 

30,000 30,000 30,000 30,000  
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มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

4. การ
เสริมสราง
และ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การ
ปฏิบัติ
ราชการ
ของ
องคกร
ปกครอง
สวน
ทองถิ่น 

 

4.1 มีการจัด
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
กําหนด 
 

 
 
 

4.2 การ
สนับสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวน
รวมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือ
การบริหาร
ราชการ ตาม
ชองทางท่ี
สามารถ
ดําเนินการได 
 

4.1.1  โครงการจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน 
 
4.1.2 (1) มาตรการ
ติดตามประเมินผลระบบ
ควบคุมภายในองคการ
บริหารสวนตําบลสํานักทอง 
4.1.2 (2) กิจกรรม
ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
 
4.2.2 (1) กิจกรรมการ
รายงานผลการใชจายเงิน
ใหประชาชนไดรับทราบ 
4.2.2 (2) กิจกรรมการมี
สวนรวมของประชาชนใน
การตรวจสอบการรับ การ
จาย และการใชประโยชน
ทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลสํานัก
ทอง 
4.2.3 มาตรการแตงตั้ง
ตัวแทนประชาชนรวม
ตรวจสอบ กํากับดูแลการ
จัดหาพัสดุ  
   
    
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
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มิติ ภารกจิตามมิติ โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ 

งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 

 4.3 การ 

สงเสริมบทบาท
การตรวจสอบ
ของสภาทองถ่ิน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.4 เสริมพลัง
การมีสวนรวม
ของชุมชน 
(Community) 
และบรูณาการ
ทุกภาคสวนเพ่ือ
ตอตานการ 
ทุจริต 

4.3.1 (1) โครงการอบรม
ใหความรูดานระเบียบ 
กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหาร 
และสมาชิกสภาทองถ่ิน 
4.3.1 (2) กิจกรรมการ
สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 
4.3.2 (1) กิจกรรม
สงเสริมสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล
สํานักทองใหมีบทบาทใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
4.3.2 (2) กิจกรรมการมี
สวนรวมในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลสํานักทอง 
 
4.4.2 กิจกรรมการติดปาย
ประชาสัมพันธกรณีพบเห็น
การทุจริต 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
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มิติท่ี 4 รวม 2 โครงการ 4 กิจกรรม  
5 มาตรการ 

- - - -  
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มิติท่ี  1 : การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร  

ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น  และฝายประจําขององคการปกครองสวนทองถิ่น 

  

ลําดับท่ี  1 

1. ช่ือโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล 

"...ในบานเมืองนั้น มีท้ังคนดีและคนไมดไีมมีใครทําทุกคนใหเปนคนดีไดท้ังหมด การทําให 

บานเมืองมีความปกติสุขเรียบรอยจึงไมใชอยูท่ีการทําใหทุกคนเปนคนดี หากอยูท่ีการสงเสริมคนดีไดปกครอง

บานเมือง และควบคุมคนไมดีไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได ..." 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวราชกาลท่ี 9   
ธรรมาภิบาล จัดเปนแนวคิดสําคัญในการบริหารงานและการปกครองในปจจุบัน เพราะโลก

ปจจุบันไดหันไปใหความสนใจกับเรื่องของโลกาภิวัตนและธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการท่ีดี ธรรมาภิบาล 

ประกอบไปดวยหลักการสําคัญหลายประการ แลวแตวัตถุประสงคขององคกรท่ีนํามาใช หลักการท่ีมีผูนําไปใช

เสมอคือ การมีสวนรวมของประชาชน การมุงฉันทามติ การมีสํานึกรับผิดชอบ ความโปรงใส การตอบสนอง 

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ความเทาเทียมกันและการคํานึงถึงคนทุกกลุมหรือพหุภาคีและการปฏิบัติตามหลัก

นิติธรรม  องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง เห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด  จึงไดจัดทํา

โครงการกิจกรรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเกิดการพัฒนา

องคกรอยางตอเนื่อง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นใหลดนอยลง  จําตองนําหลักธรรมาภิบาลมา

ปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน  ตลอดจนภาคประชาสังคม

อยางเขมงวดจริงจัง ตอไป 

3.วัตถุประสงค 

  3.1 เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภาฯ  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง มีความรูความ

เขาใจ หลักธรรมาภิบาล  คุณธรรมจริยธรรม 

  3.2 เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง มีทัศนคติท่ีดีตอการ

ทํางานและใหความสําคัญตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  3.3 เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง นําองคความรูตาง ๆ

ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

  

 

 

 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล

สํานักทอง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  

6. วิธีการดําเนินการ 

จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  แบงเปน 2  แนวทางคือ 

6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและผูมีจติสาธารณะเปนอยางไร   

  6.2 การเขารับการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ การฟงการบรรยายโดยพระอาจารยวัดสํานักทอง

การบําเพ็ญจิตเสริมสรางหลักคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

- 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  10.1 ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง มีความรู ความเขาใจ

หลักธรรมาภิบาล  คุณธรรมจริยธรรม 

  10.2 ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง มีทัศนคติท่ีดีตอการ

ทํางานและใหความสําคัญตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

       10.3 ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง สามารถนําความรูตาง ๆ 

ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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ลําดับท่ี  2 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมผูบริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานสวนตําบลและ  

            พนักงานจาง 

2. หลักการและเหตุผล 

  ภายใตการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกปจจุบันท่ีปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว และสลับซับซอน
มากยิ่งข้ึน จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาทองถ่ินใหเหมาะ สม โดย
เสริมสรางศักยภาพของบุคลากร ท้ังขาราชการ ลูกจาง และฝายการเมืองทองถ่ิน โดยสรางฐานความรูใหเปน
ภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆไดอยางเทา ทัน ควบคูไปกับการใหบริการท่ีเปนธรรมและเทาเทียมกันของ
กลุมคนในทองถ่ิน ตลอดจนสงเสริมใหบุคลากรในองคกรไดรับการพัฒนาทางจิตใจ สรางจิตสํานึกรักองคกร 
ประพฤติและปฏิบัติตนอยูในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม มีคุณธรรม สามารถนําหลักของพระพุทธศาสนา
มาใชในการปฏิบัติงานและอยูรวมกันไดอยางมี ความสุข กอใหเกิดความรักความสามัคคีภายในองคกร ซ่ึงใน
ปจจุบันปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยไดทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมากข้ึนกวาใน
อดีตท่ีผานมา สาเหตุสวนหนึ่งมาจากสภาพแวดลอม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไร พรมแดน และปญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม การขาด
ระเบียบวินัย ปญหาการทํางานท่ีไมมีความสุข ปญหาความสามัคคีในองคกร เปนตน 
   องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง เปนองคกรหนึ่งท่ีไดเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องดังกลาว
เปนอยางยิ่ง จึงไดจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจางข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

   3.1 เพ่ือสรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจาง  

   3.2 เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง มีความรู ความ
เขาใจ ในเรื่องของศีลธรรมและจริยธรรม สามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
   3.3 เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง รูจักการทํางานเปน
ทีม เกิดความรักสามัคคีภายในองคกร 
 

4. เปาหมาย 
   ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบลและพนักจางขององคการบริหารสวนตําบล 
สํานักทอง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
   องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 
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6. วิธีดําเนินการ 
6.1  เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ ผูบริหาร 

  6.2  ประชุมเตรียมความพรอมวางแผนการดําเนินงาน 

  6.3  ดําเนินการตามโครงการ 

  6.4  สรุปผลโครงการรายงานผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
    4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564) 
8. งบประมาณ 
   50,000 บาท  (หาหม่ืนบาทถวน)/ป 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
   สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
   10.1 สรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล 
พนักงานจาง  
     10.2 ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง มีความรู ความเขาใจ ใน
เรื่องของศีลธรรมและจริยธรรม สามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
   10.3 ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง รูจักการทํางานเปนทีม เกิด
ความรักสามัคคีภายในองคกร 
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ลําดับท่ี  3 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน” 

2. หลักการและเหตุผล 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  เพ่ือสงเสริมและเพ่ิมพูน 

ความรู  ทักษะ  ในการปฏิบัติงาน  และพรอมปฺฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมจริยธรรม  อันจะทําใหเกิดการปฏิบัติ

ราชการในหนาท่ี  มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  เกิดความโปรงใส  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปน

สากล  เพ่ิมภาพลักษณท่ีดีตอองคกร เปนท่ีนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป  

ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย โดยฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต และรับผิดชอบตอหนาโดยสุจริตปองกันการ

แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ยึดถือปฎิบัติราชการโดยใหผูบริหาร สมาชิกสภาฯ  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน

ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง เห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดและได

จัดทําหลักคุณธรรมจริยธรรมสําหรับขาราชการไวสําหรับในการปฏิบัติตนเพ่ือใหตระหนักถึงการสรางจิตสํานึก

ใหมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติหนาท่ี ประพฤติ

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน สรางภาพลักษณท่ีดีตอองคกร  องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง

จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของประชาชน 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง

องคการบรหิารสวนตําบลสาํนักทองมีคุณธรรมจริยธรรม และนอมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปน

แนวทางในการดําเนินชีวิตสวนตัว และในการปฏิบัติราชการ 

  3.2 เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  นําความรูท่ีไดรับมาใชในการ

ปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  3.3 เพ่ือสรางจิตสํานึกใหบุคลากรไดตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี 

  3.4 เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง ในการ

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในการปฏิบัตงิาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ผูบริหาร  สมาชิกสภา ฯ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล 

สํานักทอง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 
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6. วิธีการดําเนินการ 

6.1  เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ ผูบริหาร 

  6.2  ประชุมเตรียมความพรอมวางแผนการดําเนินงาน 

  6.3  ดําเนินการตามโครงการ 

  6.4  สรุปผลโครงการรายงานผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

- 

9. ผูรับผิดชอบ 

  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

    10.1 ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล

สํานักทอง มีคุณธรรมจริยธรรม  และนอมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต

สวนตัว  และในการปฏิบัติราชการ 

 10.2 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  นําความรูท่ีไดรับมาใชในการปฏิบัติ 

ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

10.3 บุคลากรมีจิตสํานึกตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ี 

 10.4 สรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  ในการเสริมสราง 

คุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล  ในการปฏิบัติงาน 
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1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 

ลําดับท่ี  4 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมแจกแผนพับประชาสัมพันธตอตานการทุจริตคอรรัปชัน 

2. หลักการและเหตุผล 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  เพ่ือสงเสริมและเพ่ิมพูน 

ความรู  ทักษะ  ในการปฏิบัติงาน  และพรอมปฺฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมจริยธรรม  อันจะทําใหเกิดการปฏิบัติ

ราชการในหนาท่ี  มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  เกิดความโปรงใส  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปน

สากล  เพ่ิมภาพลักษณท่ีดีตอองคกร เปนท่ีนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป  

ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย โดยฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต และรับผิดชอบตอหนาโดยสุจริตปองกันการ

แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ยึดถือปฎิบัติราชการโดยใหผูบริหาร สมาชิกสภาฯ  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน

ตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

  องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง เห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดและได

จัดทําหลักคุณธรรมจริยธรรมสําหรับขาราชการไวสําหรับในการปฏิบัติตนเพ่ือใหตระหนักถึงการสรางจิตสํานึก

ใหมีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติหนาท่ี ประพฤติ

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน สรางภาพลักษณท่ีดีตอองคกร  องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง

จึงไดกิจกรรมแจกแผนพับประชาสัมพันธตอตานการทุจริต เพ่ือสงเสริมสงเสริมและตอตานการทุจริตคอรปชัน

ในทองถ่ินและสังคมไทย  

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทองในการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน 

  3.2 เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  นําความรูท่ีไดรับมาใชในการ

ปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  3.3 เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง ในการตอตาน

การทุจริตคอรรัปชัน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ผูบริหาร  สมาชิกสภา ฯ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล 

สํานักทอง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 
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6. วิธีการดําเนินการ 

  6.1  แตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบ 

  6.2 ประชุมเตรียมความพรอมวางแผนการดําเนินงาน 

  6.3  ดําเนินการตามกิจกรรม 

  6.4  สรุปผลรายงานผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

- 

9. ผูรับผิดชอบ 

  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  10.1 ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล

สํานักทองมีจิตสํานึกในการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน 

  10.2 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  นําความรูท่ีไดรับมาใชในการปฏิบัติ

ราชการและชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  10.3 เปนการสรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง ในการตอตาน

การทุจริตคอรรัปชัน  
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ลําดับท่ี  5 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมการอนุรักษ  ปาชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล 

  ประเทศไทยในอดีตเปนพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรปาไมอยูเปนจํานวนมาก แตจากการท่ีมีการ

ลักลอบตัดไมทําลายปาไมท่ีผิดกฎหมายเพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศ

ไทยมีจํานวนลดนอยลง ซ่ึงสงผลกระทบตอธรรมชาติสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศตาง ๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความ

เปนอยูของประชาชนเปนอยางมาก หนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน จึงไดมีการริเริ่มโครงการ

อนุรักษทรัพยากรปาไม ซ่ึงจะสามารถชวยใหธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากข้ึน 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความหวงใยในปญหาปริมาณ

ปาไมของประเทศ โดยท้ังสองพระองคทานไดพยายามคิดคนหาวิธีนานัปการท่ีจะเพ่ิมปริมาณปาไมของ

ประเทศไทยใหมากข้ึนอยางม่ันคงและยั่งยืน ซ่ึงพระองคทานไดเสนอวิธีท่ีเรียบงายและประหยัดในการ

ดําเนินงานคือ แนวคิดเรื่อง “ปลูกปา 3 อยาง เพ่ือประโยชน 4 อยาง ” ปลูกปา 3 อยาง ไดแก ปลูกไมใหพอ

อยู พอกินพอใช และระบบนิเวศน “พออยู” หมายถึง ไมเศรษฐกิจ ปลูกไวทําท่ีอยูอาศัยและจําหนาย “พอ

กิน” หมายถึงปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช” หมายถึง ปลูกไมไวใชสอยโดยตรงและพลังงาน 

เชน ไมฟน และไมไผ เปนตน เพ่ือประโยชนตอระบบนิเวศนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูใกลชิดกับ

ประชาชนมากท่ีสุด ไดตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมในชุมชน จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมการอนุรักษ ปาชุมชน เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในชุมชน

ไดรวมกันอนุรักษ ดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเองเกิดการมีสวนรวม ความ

สามัคคี ชุมชนเขมแข็ง ตอไป 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพ่ือสรางจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะรวมกันของชุมชน   

  3.2 เพ่ือเสริมสรางความรักษ ความสามัคคีในหมูคณะ การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน

  3.3 เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ ฟนฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน มิใชหนาท่ีของคนใดคนหนึ่ง หากแตเปนหนาท่ีของทุกคนท่ี

จะตองชวยกัน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  ผูนําทองถ่ิน และ

ประชาชน หมู 1 –5 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

หมู 1 – 5 

 



 

-25- 

6. วิธีการดําเนนิการ 

  6.1  เขียนโครงการเสนอขออนุมัติผูบริหาร 

  6.2  ประชุมจัดเตรียมคณะทํางาน 

  6.3  ดําเนินการตามโครงการ 

  6.4  รายงานผลการดําเนินโครงการ    

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

20,000 บาท (สองหม่ืนบาทถวน)/ป 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  10.1 ประชาชน เจาหนาท่ีมีจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะรวมกัน      

  10.2 เกิดความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน   

  10.3 ประชาชนมีความรูความเขาใจความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ  ฟนฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน มิใชหนาท่ีของคนใดคนหนึ่ง หากแตเปนหนาท่ีของทุกคนท่ี

จะตองชวยกัน   
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1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

ลําดับท่ี  6 

1. ช่ือโครงการ :  โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรมแกเด็กและเยาวชนในเขตตําบลสํานักทอง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

  “เด็กวันนี้คือผูใหญในวันหนา”คํากลาวนี้มีมายาวนาน หากฐานรากม่ันคงและแข็งแรงเด็ก

และเยาวชน จะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และความ

ม่ันคงของชาติในอนาคต เยาวชนท่ีมีคุณภาพ นอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และมีสติปญญาท่ีดีแลว ยัง

ตองมีคุณธรรม จริยธรรม เปนองคประกอบท่ีสําคัญในการดําเนินชีวิตอีกดวย จึงจะเปนบุคคลท่ีเรียกวาเปน

มนุษยท่ีสมบูรณ มีภูมิคุมกัน ยืนหยัดอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  

    พระพุทธศาสนา ถือเปนแหลงรวมหลักธรรมคําสอน ตนแบบ และระบบจริยธรรมของ

สังคมไทย เด็กและเยาวชนควรไดรับการศึกษา เรียนรู คําสอนทางพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติของชาว

พุทธ การอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตใจแกเด็กและเยาวชน เปนหนาท่ีของทุกองคกร ท่ีจะตองให

ความสําคัญเปนอันดับแรก ตลอดจนใหการสนับสนุนในการเสริมสรางเด็กและเยาวชนใหเปนคนดี เปนท่ี

ตองการของสังคมปจจุบันได บาน วัด โรงเรียน ตลอดจนสถาบันตาง ๆ ท่ีเก่ียวของจะตองใหความรวมมือใน

การจัดการอบรมใหความรูท่ีถูกตอง และท่ีสําคัญคือ สถาบันครอบครัว พอแม ตองเอาใจใสใหการสนใจตอลูก

ใหมากเปนพิเศษ สอนลูกใหมีความพัฒนาการไปตามวัย สรางคานิยมการบริโภคท่ีถูกตอง และเปนแบบอยางท่ี

ดีใหกับลูก  

 องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  ไดใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน

เปนอยางมาก และเพ่ือตอบสนองนโยบายของรฐับาล จึงไดจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและ

เยาวชนข้ึน  เพ่ือเสริมสรางเด็กและเยาวชนเปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีตอไปในสังคม  

3.วัตถุประสงค 
  3.1 เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดนอมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช

ในการดําเนินชีวิตใหเปนไปอยางถูกตอง 

  3.2 เพ่ือใหความรูแกเด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม สรางความตระหนักในการ

สรางสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือปญญา โดยใชหลักธรรมเปน

เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  3.3 ปลูกจิตสํานึก เด็กและเยาวชน ใหทําความดี ไมเก่ียวของกับอบายมุข และสิ่งเสพติด 

สรางพลังในการลด ละ เลิก อบายมุขท้ังหลาย  
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เด็กและเยาวชนในเขตตําบลสํานักทอง  จํานวน  50  คน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

 วัดสํานักทอง 

6. วิธีการดําเนนิการ 

 จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  แบงเปน 3  แนวทางคือ 

 6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและผูมีจิตสาธารณะเปนอยางไร

โดย เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลสํานักทองและคณะครูโรงเรียนบานสํานักทอง โรงเรียนบานยายจั่น 

โรงเรียนวัดธรรมสถิต ท่ีไดรับมอบหมาย  

  6.2 การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนสาธารณะนอกสถานท่ี เชน วัด สวนสาธารณะ คูคลอง 

หนองบึง ถนนสาธารณะ  เพ่ือสงเสริมใหรูรัก สามัคคี  เสียสละ ชวยเหลือสังคม แบงปนและเห็นคุณคาการ

เสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม   

  6.3 การเขารับการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ การฟงการบรรยายโดยพระอาจารยวัดสํานักทอง 

การบําเพ็ญจิตปลูกจิตสํานึกเสริมสรางหลักคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 50,000 บาท  (หาหม่ืนบาทถวน)/ป 

9. ผูรับผิดชอบ 

  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  10.1 เด็กและเยาวชนไดนอมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใชใน

การดําเนินชีวิตใหเปนไปอยางถูกตอง 

 10.2 เด็กและเยาวชน มีความรูความเขาใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรม สรางความตระหนักใน

การสรางสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม โดยใชหลักธรรมเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 10.3 เด็กและเยาวชน มีจิตสํานึกในการทําความดี ไมเก่ียวของกับอบายมุข และสิ่งเสพติด 

สรางพลังในการลด ละ เลิก อบายมุขท้ังหลาย 
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มิติท่ี  2 : การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

ลําดับท่ี 7 

1.  ช่ือโครงการ : โครงการถวายสัตยปฏิญาณเนื่องในวันสําคัญตาง ๆ 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามขอเสนอของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือน กําหนดเปนนโยบายในการจัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน 

ปลูกฝงอุดมการณเพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย เปนประจําทุกป ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว นั้น องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง จึงไดจัดโครงการพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปน

ขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดินข้ึน เพ่ือใหผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการ พนักงานและประชาชนท่ัวไป

ขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  ไดรวมพิธีถวายสัตยปฏิญาณฯ ถวายเปนราชสักการะ ราชสดุดี แด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษา ในทุกปนั้น 

  องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูใกลชิดกับ

ประชาชนมากท่ีสุด ไดตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีจึงไดจัด

โครงการพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน ตอไป 

3.  วัตถุประสงค 

  3.1 เพ่ือแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดี  ความรักษ  ความสามัคคีของปวงชนชาวไทย   
  3.2 เพ่ือถวายสัตยปฏิญาณตนในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสียสละ มุงม่ัน และซ่ือสัตย

สุจริตตอหนาท่ีและตอสังคม  

 3.3 เพ่ือใหเกิดจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต การเสียสละเพ่ือ

สวนรวม การทํางานดวยจิตสาธารณะ  โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและตามประมวลคุณธรรมจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  สมาชิกสภา   

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

6.  วิธีการดําเนินการ 

    เขารวมกิจกรรมในงานสําคัญตาง ๆ   

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

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

20,000 (สองหม่ืนบาทถวน)/ป 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ไดแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดี  ความรักษ  ความสามัคคีของปวงชนชาวไทย   

      10.2 ผูบริหารไดถวายสัตยปฏิญาณตนในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสียสละ มุงม่ัน และ 

ซ่ือสัตยสุจริตตอหนาท่ีและตอสังคม 

10.3 เกิดจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต การเสียสละเพ่ือสวนรวม  

การทํางานดวยจิตสาธารณะ  โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและตามประมวลคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 
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ลําดับท่ี 8 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

  กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 

สํานักทอง”  

2. หลักการและเหตุผล  

  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

มาแลว 3 ฉบับ ปจจุบัน ท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปน

ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ 

โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรกัษาผลประโยชน

ของชาติและประชาชนเพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน ความโปรงใสทัดเทียมนานา

อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมาย หลักเพ่ือให

ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวา

รอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิ

บาลท่ีสูงข้ึน เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนง

หนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้  

 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต  

 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก  

 ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  

 ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

   ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสํานักทองจึงมีความจําเปนท่ีตองแสดงเจตจํานงทาง

การเมืองในการตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

สงเสริมใหองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง บริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหาร

ราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และ

ยกระดับมาตรฐานในการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทองตอไป  

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพ่ือใหผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการ

ตอตานการทุจริต 

  3.2 เพ่ือใหมีการจัดทําจัดทําแผนปฎิบัติการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบล

สํานักทอง 
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  3.3 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลสํานักทองมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริต

ของบุคลากรได 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

  4.1 ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสํานักทองประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตตอ

สาธารณะ  

  4.2 มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

  องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  

6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวน

ตําบลสํานักทอง 

  6.2 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

  6.3 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 

   6.4 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

  6.5 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

  6.6 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

  6.7 รายงานผลการดําเนินงาน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

   4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ 

   -  

9. ผูรับผิดชอบ  

  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ  

  10.1 ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสํานักทองประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการ

ตอตานการทุจริตตอสาธารณะ 

  10.2 มีการจัดทําจัดทําแผนปฎิบัติการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบล 

สํานักทอง 

  10.3 องคการบริหารสวนตําบลสํานักทองมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ

บุคลากรได 
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2.2 มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

ลําดับท่ี  9 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

  ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหัวหนาสวนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   เพ่ือประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม เปน

การลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องเก่ียวกับการใหบริการ การ

บริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ เปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส ถูกตอง เท่ียงธรรม  ตาม

หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของอปท. นั้น 

   องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีใชหลักการ

บริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  จึงไดจัดทํามาตรการออกคําสั่งมอบหมาย

ของนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รองปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

และหัวหนาสวนราชการ ในการปฏิบัติราชการ 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพ่ือประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   

  3.2 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติใน

เรื่องเก่ียวกับการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 

  3.3 เพ่ือใหบริการ การบริหารงานบคุคลและการบริหารจดัการ  เปนไปดวยความเรียบรอย  

โปรงใส ถูกตอง เท่ียงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของอปท. 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  หัวหนาสวน

ราชการขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 
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6. วิธีการดําเนินการ 

     1. จัดทํามาตรการมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล 

 2. ประชุมผูบริหาร ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล หัวหนา

สวนราชการขององคการบริหารสวนตําบล  

 3. ออกคําสั่งมอบหมาย 

 4. ดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมาย 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

- 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 การปฏิบัติงานความคลองตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   

   10.2 เปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติใน 

เรื่องเก่ียวกับการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 

   10.3 การใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เปนไปดวยความ

เรียบรอย 

โปรงใส ถูกตอง เท่ียงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของอปท. 
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ลําดับท่ี  10 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการติดประกาศประชาสัมพันธการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบล 

   สํานักทอง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   การสงเสริมปลูกจิตสํานึกใหสังคมไทยมีวินัย และยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม ควบคูกับการ
พัฒนาเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางบูรณาการโดยใหประชาชนมีบทบาทสําคัญใน
กระบวนการดําเนินงานอยางมีสวนรวม โปรงใส เสมอภาคและเปนธรรม สรางระบบและกลไกท่ีมีอิสระอยาง
แทจริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถวงดุจอํานาจ ควบคูกับการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ตลอดจน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ระบบขอมูลสารสนเทศ รวมท้ังพัฒนาและเผยแพรองคความรูดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอยางมีจรรยาบรรณและตอเนื่อง  

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง จึงไดมีมาตรการประชาสัมพันธการจัดซ้ือจัดจาง

ขององคกรบริหารสวนตําบลสํานักทองข้ึน เพ่ือใหประชาชนและบุคคลท่ัวไปไดมีสวนรวมในกระบวนการ

ตรวจสอบ การดําเนินงานอยางมีสวนรวม โปรงใส เสมอภาคและเปนธรรม 
 

3.วัตถุประสงค 

  3.1 เพ่ือประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตคอรัปชั่น 

3.2 เพ่ือใหประชาชนและบุคคลท่ัวไปไดมีสวนรวมในกระบวนการดําเนินงานอยางมีสวนรวม  

โปรงใส เสมอภาคและเปนธรรม  

3.3 เพ่ือพัฒนาเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางบูรณาการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ติดประกาศประชาสัมพันธการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทองท่ีบอรด

ประชาสัมพันธของ องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง และตามหมูบาน หมูท่ี 1-5 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  หมูบานหมูท่ี 1-5 

6. วิธีการดําเนินการ 

  6.1 ติดประกาศประชาสัมพันธการจัดซ้ือจัดจางโครงการตางๆท่ีบอรดประชาสัมพันธ

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  

  6.2 ติดประกาศประชาสัมพันธการจัดซ้ือจัดจางโครงการตางๆขององคการบริหารวนตําบล

สํานักทอง ในหมูบาน หมูท่ี 1-5  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

- 
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9. ผูรับผิดชอบ 

  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

  กองคลัง 

10. ตัวชีวั้ด/ผลลัพธ์  

  3.1 ประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตคอรัปชั่น 
3.2 ประชาชนและบุคคลท่ัวไปไดมีสวนรวมในกระบวนการดําเนินงานอยางมีสวนรวม  

โปรงใส เสมอภาคและเปนธรรม  

3.3 พัฒนาเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางบูรณาการ 
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ลําดับท่ี  11 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมการจัดเก็บขอมูลและความพึงพอใจในการใหบริการประชน 

2. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และ แกไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2552 หมวด 2 มาตรา 66 กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีในการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีในการ
จัดระบบการบริหารสาธารณะ เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง โดยภารกิจหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบลคือการแกปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนในตําบล ใหเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี พ.ศ. 2546 ท่ีกําหนดใหการบริหารราชการตองบรรลุเปาหมายคือ เกิดประโยชนสุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจําเปน มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ ประชาชนไดรับการ
อํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการอยาง
สมํ่าเสมอ 

 องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง จึงไดดําเนินโครงการสงเสริมการจัดเก็บขอมูลและความ
พึงพอใจในการใหบริการประชน เพ่ือเปนแนวทางในการใหบริการประชาชน การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการ การปรับปรุง แกไขภารกิจบริการสาธารณะใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนสุขของ
ประชาชนท่ีมาขอรับบริการใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว และไดรับการตอบสนองความตองการตางๆ 

๓. วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือปรับปรุงข้ันตอน กระบวนการและภารกิจในการใหบริการประชาชนใหมีความสะดวก 
รวดเร็ว 
  2. เพ่ือเปนการปรับปรุง แกไขภารกิจใหทันตอเหตุการณและใหประชาชนไดรับการตอบ 
สนองความตองการ 
  3. เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจและหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 
  4. เพ่ือใหประชาชนเกิดความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
สํานักทอง 

๔. เปาหมาย 

  1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
 ประชาชน หมูท่ี 1-5 ตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

  ทําใหประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทองเพ่ิม
มากข้ึนและนําผลของการวิจัยไปปรับปรุง แกไขภารกิจใหทันตอเหตุการณ ทําใหประชาชนไดรับความสะดวก 
รวดเร็วในการขอรับบริการ   
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5. วิธีดําเนินการ 
  1. เสนอโครงการขออนุมัติผูบริหาร 
  2. คัดเลือกภารกิจและกระบวนงานในการใหบริการประชาชนท่ีจะประเมินความพึงพอใจ
  3. ติดตอประสานงานมหาวิทยาลัยท่ีดําเนินการสํารวจและประเมินความพึงพอใจ 
  4. จัดทําบันทึกขอตกลงการจาง 
  5. ดําเนินการสํารวจและประเมินความพึงพอใจตามแนวทางท่ีกําหนด 
  6. รายงานผลดําเนินการวิจัย เปนรูปเลมและบันทึกลงแผนซีดี  

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
  มิถุนายน-กันยายน    (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

 ๗. สถานท่ีดําเนินการ 
  พ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
จํานวน 5 หมูบาน 

๘. งบประมาณ 
  30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถวน)/ป 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง      

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1. ทําใหประชาชนท่ีมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว 
  2. ทําใหภารกิจในการใหบริการประชาชนทันตอเหตุการณและประชาชนไดรับการ
ตอบสนองความตองการ 
  3. ทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจและหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 
  5. ทําใหประชาชนเกิดความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
สํานักทอง 
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ลําดับท่ี  12 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล 

   ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเรื่องการ

ทําความตกลงรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ี

และภารกิจท่ีไดรับการถายโอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชนใน

ทองถ่ินไดอยางแทจริง โดยกําหนดเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายข้ันต่ําการจัดบริการสาธารณะขององคการ

บริหารสวนตําบลในการประเมินผลและประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

นั้น 

  เนื่องจากปญหาท่ีไดพบเจอเสมอในการปฏิบัติราชการนั้น คือ การใหบริการประชาชนของ

หนวยงานราชการจะมีหลายข้ันตอน  ซ่ึงผูมารับบริการจึงไมรูวาจะเริ่มตนท่ีไหน อยางไร  ตองใชเวลาในการ

ดําเนินการมากนอยเพียงใด  องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง ไดเล็งเห็นปญหาจึงไดมีโครงการมาตรการ 

“ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน” การจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความ

พึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกใหบริการ ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพ่ือใหเกิดประโยชนของราชการในการจัดการดานการบริการสาธารณะ  

  3.2 เพ่ือใหเปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติ

ในเรื่องเก่ียวกับการใหบริการ  

  3.3 เพ่ือใหเปนการใหบริการดานสาธารณะ  เปนไปดวยความเรียบรอย  โปรงใส ถูกตอง 

เท่ียงธรรมโดยทัดเทียมเสมอภาค  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของอปท. 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

6. วิธีการดําเนินการ 

     1. จัดทํามาตรการมอบหมายงาน 

 2. ประชุมผูบริหาร ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  หัวหนา

สวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง   

 3. วางนโยบายในการใหบรกิารสาธารณะอยางชัดเจน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

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

- 

9. ผูรับผิดชอบ 

  สํานักงานปลัด 

  กองคลัง 

  กองชาง 

  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  10.1 เกิดประโยชนของราชการในการจัดการดานการบริการสาธารณะ  

  10.2 เปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติใน

เรื่องเก่ียวกับการใหบริการ  

  10.3 การใหบริการดานสาธารณะ เปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส ถูกตอง เท่ียงธรรม

โดยทัดเทียมเสมอภาค  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของอปท. 
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ลําดับท่ี  13 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ 

            แกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 

2. หลักการและเหตุผล 

   ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเรื่องการ

ทําความตกลงรวมมือกันจัดทําบริการสาธารณะของอปท.  ใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและภารกิจท่ีไดรับการ

ถายโอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง  โดย

กําหนดเกณฑชี้วัดและคาเปาหมายข้ันต่ําการจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนตําบลในการ

ประเมินผลและประสิทธิภาพการจัดบริการสาธารณะของ อปท. นั้น 

  เนื่องจากปญหาท่ีไดพบเจอเสมอในการปฏิบัติราชการนั้น คือ การใหบริการประชาชนของ

หนวยงานราชการจะมีหลายข้ันตอน ซ่ึงผูมารับบริการจึงไมรูวาจะเริ่มตนท่ีไหน อยางไร ตองใชเวลาในการ

ดําเนินการมากนอยเพียงใด  องคการบริหารสวนตําบลสํานักทองไดเล็งเห็นปญหา จึงไดมีกิจกรรมการ

จัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม

เลือกใหบริการ   

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพ่ือประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   

  3.2 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติใน

เรื่องเก่ียวกับการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 

  3.3 เพ่ือใหการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ เปนไปดวยความ

เรียบรอย โปรงใส ถูกตอง เท่ียงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของอปท. 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  ผูบริหาร  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  หัวหนาสวน

ราชการขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

6.  วิธีการดําเนินการ 

     1. จัดกิจกรรมมอบหมาย 

 2. ประชุมผูบริหาร ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  หัวหนา

สวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง   
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7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

- 

9. ผูรับผิดชอบ 

  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

กองคลัง 

กองชาง 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 การปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   

   10.2 เปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติใน

เรื่องเก่ียวกับการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 

   10.3 การใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เปนไปดวยความ

เรียบรอย 

โปรงใส ถูกตอง เท่ียงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของอปท. 
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2.3  มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

ลําดับท่ี  14 

1. ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

   พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.2546  มาตรา 52  กําหนดให

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ

เก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  

ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ  เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให

สอดคลองกับความตองการของประชาชน  เกิดความพึงพอใจอยางสูงสุดแกผูมารับบริการ  สามารถลดข้ันตอน

และระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและรวดเร็ว 

  เพ่ือใหการประเมินการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546  เปนไปดวยความเรียบรอย

เกิดประโยชนสุขตอประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคาสามารถลด

ข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง องคการบริหารสวนตําบล

สํานักทอง  จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของประชาชนโดยเสมอภาคและเทาเทียม  ไมเลือกปฏิบัติ เปนระเบียบและข้ันตอน

อยางชัดเจน โดยมีการแสดงแผนผังรายละเอียดของงานบริการ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ        

มีแผนภูมิและรายละเอียดผูใหบริการ  โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและอยูในอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมาย  ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานบริการประชาชน  

  3.2 เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนมากข้ึน 

  3.3 เพ่ือเปนการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในการมารับบริการจาก

หนวยงาน 

  3.4 เพ่ือเปนการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 
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6.  วิธีการดําเนินการ 

  1. แตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการ

ประชาชน   

  2. ประชุมคณะทํางานเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ

ปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวา เรื่องใดท่ี

ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ การอนุมัติ การอนุญาต หรือการปฏิบัติ

ราชการใด ๆใหแกผูใตบังคับบัญชา 

  3. ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ

ประชาชนท่ีนากยกองคการบริหารสวนตําบล มอบอํานาจใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือปลัด

องคการบริหารสวนตําบลใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน  พรอมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลา

การปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ   

  4. มีระบบการรับฟงขอคิดเห็น ขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และนํา

ผลดังกลาวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

  5. ติดตามรายงานการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นขอรองเรียน 

ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ใหผูบริหารทราบ 

  6. ประชุมเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติเพ่ือประสิทธิผลในการบริการ  

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

- 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัด 

กองคลัง 

กองชาง 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  10.1 เปนการลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานบริการประชาชน  

  10.2 เปนการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนมากข้ึน 

  10.3 เปนการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในการมารับบริการจากหนวยงาน 

  10.4 เปนการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 
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ลําดับท่ี 15 

1. ช่ือโครงการ : โครงการใหบริการประชาชนในชวงเวลาพักเท่ียงและนอกเวลาราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

   พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.2546  มาตรา 52  กําหนดให

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ

เก่ียวกับการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  จัดใหมีความปลอดภัยในอาคาร

สถานท่ีและทรัพยสินของทางราชการ  ตลอดจนใหมีบริการในชวงเวลาตาง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูมา

ใชบริการใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน  เกิดความพึงพอใจอยางสูงสุดแกผูมารับบริการ  

สามารถลดข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและรวดเร็ว 

  ดังนั้น  องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  จึงไดจัดทําโครงการใหบริการประชาชนใน

ชวงเวลาพักเท่ียงและนอกเวลาราชการเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโดยเสมอภาคและเทาเทียม  

ไมเลือกปฏิบัติ ตลอดจนจัดใหมีความปลอดภัยในอาคารสถานท่ีและทรัพยสินของทางราชการ  โดยยึดกรอบ

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอยูในอํานาจหนาท่ีขององคการ

บริหารสวนตําบลตามกฎหมาย  ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนมากข้ึน 

  3.2 เพ่ือเปนการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในการมารับบริการจาก

หนวยงาน 

  3.3 เพ่ือเปนการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

6. วิธีการดําเนินการ 

     6.1. แตงต้ังผูอยูเวรรักษาสถานท่ีราชการ  ผูตรวจเวรรักษาสถานท่ีราชการในวันหยุด  และ

มอบหมายใหเจาหนาท่ีใหบริการประชาชนชวงพักเท่ียง  

 6.2. มีระบบการรับฟงขอคิดเห็น ขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และ

นําผลดังกลาวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

 6.3. ติดตามรายงานการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นขอ

รองเรียน ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ใหผูบริหารทราบ 

 6.4. ประชุมเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติเพ่ือประสิทธิผลในการบริการ  

 



 

-45- 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

- 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัด 

กองคลัง 

กองชาง 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  10.1 เปนการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนมากข้ึน 

  10.2 เปนการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในการมารับบริการจากหนวยงาน 

  10.3 เปนการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 
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ลําดับท่ี  16 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาตสั่งการ  เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 

   เพ่ือประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม เปน

การลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องเก่ียวกับการใหบริการ  

เปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส ถูกตอง เท่ียงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  นั้น 

  องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินหนึ่ง ท่ีทํางาน

ใกลชิดประชาชนและไดใชหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี จึงได

จัดทํามาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาตสั่งการ เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการกอใหเกิดความ

คลองตัวในการปฏิบัติงาน สะดวกรวดเร็วในการบริหารจัดการงานบริการสาธารณะและการใหบริการดาน

ตางๆ ตอบสนองตอความตองการของประชาชนท่ีมารับบริการ  

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพ่ือใหเกิดประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเท่ียง

ธรรม   

  3.2 เพ่ือเปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติใน

เรื่องเก่ียวกับการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 

  3.3 เพ่ือใหการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ เปนไปดวยความ

เรียบรอยโปรงใส ถูกตอง เท่ียงธรรม ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

  3.4 เพ่ือใหประชาชนผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจในการใหบริการอยางสูงสุด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

6. วิธีการดําเนินการ 

     1. จัดทํามาตรการมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล 

 2. ประชุมผูบริหาร ปลัดฯ รองปลัดฯ หัวหนาสวนราชการ  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

 3. ดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 4. รายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 

     5. ประชุมรับทราบ แกไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลในจุดท่ีบกพรองเพ่ือพัฒนาใหดีข้ึน 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

- 

9.  ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัด 

กองคลัง 

กองชาง 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  10.1 เกิดประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   

  10.2 เปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ การอนุญาตและการอนุมัติใน

เรื่อง  เก่ียวกับการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 

  10.3 การใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ เปนไปดวยความเรียบรอย 

โปรงใส ถูกตอง เท่ียงธรรม ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  10.4 ประชาชนผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจในการใหบริการอยางสูงสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-48- 

2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกจิการการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 

ลําดับท่ี  17 

1. ช่ือโครงการ : ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีทรงเกียรติและดีเดนตาง ๆ 

2. หลักการและเหตุผล 

   องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง มีนโยบายท่ีจะสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และยกยอง
เชิดชูเกียรติบุคลากรท้ังในองคกรและนอกองคกรในดานตางๆ เพ่ือเปนการคัดเลือกผูมีความรู ความสามารถใน
การพัฒนาตําบลและเปนผูประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางท่ีดี สําหรับเยาวชนและสังคม เพ่ือ
เปนการยกยองเชิดชูเกียรติ ในการถายทอดองคความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีผลงานดีเดนเปนท่ี
ประจักษ และแบบอยางท่ีดีใหแกตําบล ทําใหผูไดรับเลือกเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานหรือ
ในการดํารงชีวิตในสังคมอยางทรงเกียรติ   
  องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง จึงไดดําเนินการจัดทําโครงการเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรม และยกยองเชิดชูเกียรติ เพ่ือประกาศเกียรติคุณบุคคลท่ีทรงเกียรติและดีเดนในดานตางๆท่ีไดรับ

คัดเลือกจากคณะกรรมการขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีทรงเกียรติและดีเดนในดานตาง ๆ 

3.2 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเปนผูประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม  
3.3 เพ่ือสงเสริมใหผูไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน  
3.4 เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีของตําบลและสังคมตอไป 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  4.1 ประชาชนผูมีความรูความสามารถในดานตาง ๆ จํานวน 5 หมู 

  4.2 บุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

  4.3 บุคลากรในหนวยงานราชการอ่ืนท่ีอยูในเขตตําบลสํานักทอง 

5. สถานท่ีดําเนินการ 

ศูนยฝกอาชีพองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

6. วิธีการดําเนินการ 

  ๑. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติผูบริหาร 

  2. ประชุมเตรียมความพรอมวางแผนการดําเนินงาน 
  3. ติดตอประสานงานและประชาสัมพันธโครงการ 
  4. ดําเนินงานตามโครงการ 
  5. ประเมินผล รายงานผูบริหารทราบ 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

- 

9. ผูรับผิดชอบ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.๑ ประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีทรงเกียรติและดีเดนในดานตาง ๆ 

10.2 สงเสริมใหประชาชนเปนผูประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม  
10.3 สงเสริมใหผูไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการ

ปฏิบัติงาน  
10.4 เปนแบบอยางท่ีดีของตําบลและสังคมตอไป 
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ลําดับท่ี  18 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 

2. หลักการและเหตุผล 

   ราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายของจิตสํานึกทางสังคม หรือจิตสํานึกสาธารณะวา คือ
การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวมรวมกัน หรือการคํานึงถึงผูอ่ืนท่ีรวมสัมพันธเปนกลุมเดียวกัน ความเจริญ
ทางดานวัตถุปจจุบัน ทําใหสังคมมีคานิยม ใหความสําคัญและแสวงหาเงินทองอํานาจ มากกวาใหความสําคัญ
ดานจิตใจ สังคมจึงกลับเสื่อมโทรมลง ปญหามากมาย การปลูกฝงจิตใจใหบุคคลมีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคมจึงควรเกิดข้ึนในสังคม ดวยเหตุนี้จึงมีการกลาวถึงคําวา "จิตสาธารณะ" มากข้ึนเพ่ือประโยชนท่ีจะ
เปนแนวคิดตอตนเอง อันจะสรางประโยชน กอใหเกิดการพัฒนาแกสังคม องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

มีนโยบายท่ีจะสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรท้ังในองคกรและนอกองคกรในดาน
ผูมีจิตสาธารณะ เพ่ือคัดเลือกผูมีจิตสาธารณะ เสียสละ การแสดงออกเพ่ือสงัคมสวนรวม เปนการบริการชุมชน 
ทําประโยชนเพ่ือสังคม และรวมมือในการพัฒนาตําบล เปนผูประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางท่ี
ดี สําหรับเยาวชนและสังคม เพ่ือเปนการยกยองเชิดชูเกียรติ ในการเปนผูท่ีเสียสละท้ังกําลังกาย กําลังทุน
ทรัพยและกําลังสมอง โดยไมหวังสิ่งตอบแทนในการพัฒนาตําบลสํานักทอง มีผลงานดีเดนเปนท่ีประจักษ และ
แบบอยางท่ีดีใหแกตําบล ทําใหผูไดรับยกยองเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานหรือในการ
ดํารงชีวิตในสังคมอยางทรงเกียรติอยางภาคภูมิ  

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง จึงไดดําเนินการจัดทําโครงการเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรม และยกยองเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ การแสดงออกเพ่ือสังคมสวนรวม เปนการบริการ

ชุมชน ทําประโยชนแกสังคม เพ่ือประกาศเกียรติคุณผูมีจิตสาธารณะ ท่ีไดรับคัดเลือกจากคณะกรรมการของ

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  ข้ึน 

3.  วัตถุประสงค 

  3.1 เพ่ือประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลผูมีจิตสาธารณะ 

  3.2 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนเอาเปนแบบอยางในการประพฤติปฎิบัต ิ 

  3.3 เพ่ือสงเสริมประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลของตนเอง 

  3.4 เพ่ือเสริมสรางจิตสํานึกในการเปนผูมีจิตสาธารณะ 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนตําบลสํานักทอง  หมู 1 - 5 

5.  สถานท่ีดําเนินการ 

ศูนยฝกอาชีพองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 
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6.  วิธีการดําเนินการ 

  ๑. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติผูบริหาร 

  2. ประชุมเตรียมความพรอมวางแผนการดําเนินงาน 
  3. ติดตอประสานงานและประชาสัมพันธโครงการ 
  4. ดําเนินงานตามโครงการ 
  5. ประเมินผล รายงานผูบริหารทราบ 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

- 

9. ผูรับผิดชอบ 

9.1 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

9.2 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 บุคคลผูมีจิตสาธารณะ ไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติ 

   10.2 ทําใหประชาชนมีจิตสํานึกสาธารณะเพ่ิมข้ึน  

   10.3 ผูไดรับเครื่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

  10.4 ทําใหเปนแบบอยางท่ีดีของตําบลและสังคมตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-52- 

2.5  มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

ลําดับท่ี  19 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 

   ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยไดมีขอแนะนําเก่ียวกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง

ท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แนะนําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเพ่ิมเติมในเรื่องการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการตามหนังสือ ท่ี มท 

0892.4/ว 435  ลงวันท่ี  11  กุมภาพันธ  2548  ซ่ึงสอดคลองกับมาตรการการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ดานการบริหารจัดการ ขอ 2 การบริหารเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ขอ 2.6 องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการ

ระหวางสวนราชการกับผูบริหาร  เพ่ือใหเปนไปตามขอแนะนําและมาตรฐานการปฏิบัติราชการตลอดจน

ตัวชี้วัดในเรื่องตาง ๆ นั้น 

  องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง จึงไดจัดทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ เพ่ือให

การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานและเปาหมายการทํางาน

ท่ีชัดเจน  ตลอดจนมีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานท่ีแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามพระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.2546 ข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพ่ือให เพ่ือประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเท่ียง

ธรรม 

  3.2 การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

 และ เปาหมายการทํางานท่ีชัดเจน   

  3.3 เพ่ือกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานท่ีแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงาน  3.4 เพ่ือใหการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เปนไปดวย

ความเรียบรอยโปรงใส ถูกตอง เท่ียงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  หัวหนาสวน

ราชการ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

 



 

-53- 

6. วิธีการดําเนินการ 

          1. ประชุมผูบริหาร ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  

หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

2. จัดทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ  

 3. ดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 4. ติดตามประเมินผลตามเกณฑตัวชี้วัด รายงานผลติดตามตอผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

- 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 การปฏิบัติงานราชการรวดเร็ว คลองตัวและเท่ียงธรรม   
  10.2 การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน 

 และ เปาหมายการทํางานท่ีชัดเจน   

  10.3 การกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานท่ีแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน 

   10.4 การใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เปนไปดวยความ

เรียบรอย  
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ลําดับท่ี  20 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง” 

2. หลักการและเหตุผล 

   ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยไดมีขอแนะนําเก่ียวกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง

ท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แนะนําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเพ่ิมเติมในเรื่องการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการตามหนังสือ ท่ี มท 

0892.4/ว 435  ลงวันท่ี  11  กุมภาพันธ  2548  ซ่ึงสอดคลองกับมาตรการการปฏิบัติราชการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ดานการบริหารจัดการ ขอ 2 การบริหารเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ขอ 2.6 องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการ

ระหวางสวนราชการกับผูบริหาร  เพ่ือใหเปนไปตามขอแนะนําและมาตรฐานการปฏิบัติราชการตลอดจน

ตัวชี้วัดในเรื่องตาง ๆ  นั้น 

  องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง จึงไดจัดทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวาง

พนักงานสวนตําบลกับผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ

ภารกิจของรัฐโดยมีผูรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานและเปาหมายการทํางานท่ีชัดเจน  ตลอดจนมีตัวชี้วัดผล

การดําเนินงานท่ีแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ

และบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.2546  ข้ึน 

3.  วัตถุประสงค 

  3.1 เพ่ือประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   

  3.2 เพ่ือเปนการบริหารงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  3.3 เพ่ือกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานท่ีแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงาน 

  3.4 เพ่ือยกระดับการปฏิบัติราชการใหดีข้ึน เจาหนาท่ีมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  หัวหนาสวน

ราชการขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 
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6.  วิธีการดําเนินการ 

      1. ประชุมผูบริหาร ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  

หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบล 

2. จัดทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ  

 3. ดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 4. ติดตามประเมินผลตามเกณฑตัวชี้วัด รายงานผลติดตามตอผูบริหารทราบ 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

- 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  10.1 การปฏิบัติงานของราชการมีความคลองตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม   

  10.2 เปนการบริหารงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  10.3 กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานท่ีแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

  10.4 ยกระดับการปฏิบัติราชการใหดีข้ึน เจาหนาท่ีมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
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ลําดับท่ี  21 

1.  ช่ือโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   ในยุคปจจุบันนี้  ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในทุกองคกรนั้นเปนปญหาเรื้อรังมาเปนเวลา

ชานานมาก  สังคมไทยในสายตาของหลายๆคนอาจจะมองไดหลายมุมมองไมวาจะเปนในแงสังคมท่ีมี

วัฒนธรรมอันดีงาม สังคมของการเอ้ืออาทร สังคมของการอุปถัมภกัน เปนตน  แตถามองอีกมุมหนึ่งแลว

สังคมไทยก็มีอีกหลายปญหา ไมวาจะเปน ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาโสเภณี เปนตน แตมี

ปญหาหนึ่งท่ีคนไทยอาจจะลืมนึกถึง หรือ ไมใหความสําคัญตอปญหานี้มากเทาท่ีควร นั้นก็คือ ปญหาการ

คอรัปชั่น คอรัปชั่น คือ “พยาธิของระบบราชการ”  สวนสาเหตุท่ีทําใหเกิดการ คอรัปชั่นนี้อาจเกิดจากหลาย

สาเหตุ หลายปจจัยดวยกัน เชน ความยากจนของขาราชการชั้นผูนอย การขัดกันของผลประโยชน(Conflicts 

of interest) การทุจริตโดยนโยบาย    (corruption by public policy) เปนตน  สวนสาเหตุท่ีทําใหเกิดการ

คอรัปชั่นนี้อาจเกิดจากหลายสาเหตุ หลายปจจัยดวยกัน เชน ความยากจนของขาราชการชั้นผูนอย การขัดกัน

ของผลประโยชน(Conflicts of interest) การทุจริตโดยนโยบาย ( corruption by public policy) เปนตน 

  การท่ีจะแกไขปญหาคอรัปชั่นไดตองใชหลาย วิธีการเขาชวย หรือ รวมกันแกไขโดยมวลรวม 

โดยมีทฤษฎีหลายๆอยางแตกตางกันออกไป เชน “หลักนิติรัฐ” กลาวคือ รัฐท่ีอยูหรือปกครอง ภายใตกฎหมาย 

หรือ ใชกฎหมายควบคุม “หลักการตรวจสอบอํานาจรัฐ” กลาวคือ เปนการตรวจสอบอํานาจรัฐโดยองคกร ท้ัง

ภาครัฐและเอกชน  โดยปจจุบัน ในสังคมไทยไดมีกลุมคนบางสวน หรือหลายๆองคกรไมวาจะเปนภาครัฐและ

เอกชน ในการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ เชน สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา เปนตน  ดังนั้น ไมวา

ภาครัฐและเอกชน จึงควรสรางสรรคสังคมและรวมขจัดปญหา การคอรัปชั่นไปจากสังคมไทย ไมวาจะเปน 

จาก  “การปลูกฝงเยาวชน” ใหมีแนวความคิดตอตานการคอรัปชั่น “สรางคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต”ใหแก

สังคม เหลานี้เองท่ีจะเปนเสนทางท่ีจะนําไปสูการลดลงของปญหาดังกลาว และอาจทําใหปญหาดังกลาวหมด

ไปจากสังคม 

  องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง ไดเล็งเห็นปญหาการแกไขและการปราบปรามการทุจริต

ประพฤติมิชอบในองคกร การสรางคานิยมความซ่ือสัตยสุจริตในองคกร สรางสรรคสังคมและรวมขจัดปญหา 

การคอรัปชั่นไปจากสังคมไทยจึงมี มาตรการ“ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกร

อิสระ”ข้ึน 

3.  วัตถุประสงค 

 3.1 เพ่ือใหมีการสรางคานิยมความซ่ือสัตยสุจริตในองคกรและสังคมไทย 
 3.2 เพ่ือใหมีการสรางสรรคสังคมและรวมขจัดปญหา การคอรรัปชันไปจากสังคมไทย 
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 3.3 เพ่ือใหเกิดภาพลักษณท่ีดีตอองคกร ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบล

สํานักทอง เปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําใหประชาชนมีความศรัทธาตอการทํางานขององคการบริหารสวน

ตําบลสํานักทอง ยิ่งข้ึน 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

สํานักทอง หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

6.  วิธีการดําเนินการ 

     1. ประชุมผูบริหาร ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล

สํานักทอง  หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

2. จัดทําบันทึกขอตกลงการรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ  

 3.  อํานวยความสะดวกแกหนวยงานท่ีเขาตรวจสอบ  

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

- 

9.  ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

กองชาง 

กองคลัง 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 มีการสรางคานิยมความซ่ือสัตยสุจริตในองคกรและสังคมไทย 
 10.2 มีการสรางสรรคสังคมและรวมขจัดปญหา การคอรรัปชันไปจากสังคมไทย 

 10.3 เกิดภาพลักษณท่ีดีตอองคกร ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลสํานัก

ทอง เปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึนและทําใหประชาชนมีความศรัทธาตอการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล

สํานักทอง ยิ่งข้ึน 
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ลําดับท่ี  22 

1.  ช่ือโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรื่องรองเรียน” 

2.  หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลภายใตการนําของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบาย ดาน

การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมมาภิบาลและสนับสนุนการปองกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เชน ปรับปรุงระบบราชการใหทันสมัย โปรงใส และยกระดับสมรรถนะของ

หนวยงานของรัฐใหสามารถใหบริการเชิงรุก ในรูปแบบของการเพ่ิมศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนใน

ตางจังหวัด ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ีใหการบริการถึงตัวบคุคลผานระบบบริการรวม ณ จุดเดียว ( 

One Stop Service) ปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักด์ิศรีของความเปน

ขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและ

ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ปรับปรุงและจัดใหมี

กฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับ

ซอนในภาครัฐทุกระดับ  

เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข บริการใหคําแนะนํา

และคําปรึกษาปญหาความเดือดรอน ชวยเหลือในดานการดําเนินการแกไขปญหา ประสานงานกับหนวยงาน

อ่ืนท่ีเก่ียวของ ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง จึงไดแตงตั้งเจาหนาท่ีประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/

รองทุกข  ข้ึน 

3.  วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือสนับสนุนนโยบายการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 

ภาครัฐ ของรัฐบาล และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม  

การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖4)  

  3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนใหคําแนะนําและคําปรึกษา  ปญหาความ

เดือดรอน  ชวยเหลือในดานการดําเนินการแกไขปญหา  ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  3.3 เพ่ือใหการบริการในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ชัดเจนและการใหบริการสะดวก

รวดเร็ว เปนธรรมและเท่ียงตรง โดยเสมอภาคและเทาเทียมทุกชนชั้นโดยไมเลือกปฏิบัติ 

  3.4 เพ่ือเสริมสรางแนวคิดในการปฏิบัติงาน  ท่ีมุงเนนความโปรงใสตรวจสอบได ซ่ือสัตยสุจริต 

สรางทัศนคติ คานิยม ตอตานผูมีความประพฤติในทางทุจริตคอรัปชั่น และพรอมเปนตัวอยางท่ีดีใหแกครอบครัว

และสังคม  
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4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

6.  วิธีการดําเนินการ 

     1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข   

2. ดําเนินการตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

3. รายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ  

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

- 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 สนับสนุนนโยบายการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 

ภาครัฐ ของรัฐบาล และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม  

การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖4)  

  10.2 ประชาชนไดรับความสะดวกในการให คําแนะนําและคําปรึกษา  ปญหาความ

เดือดรอน  ชวยเหลือในดานการดําเนินการแกไขปญหา  ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  10.3 การบริการในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ชัดเจนและการใหบริการสะดวกรวดเร็ว 

เปนธรรมและเท่ียงตรง โดยเสมอภาคและเทาเทียมทุกชนชั้นโดยไมเลือกปฏิบัติ 

  10.4 เกิดแนวคิดในการปฏิบัติงาน  ท่ีมุงเนนความโปรงใสตรวจสอบได ซ่ือสัตยสุจริต สราง

ทัศนคติ คานิยม ตอตานผูมีความประพฤติในทางทุจริตคอรัปชั่น และพรอมเปนตัวอยางท่ีดีใหแกครอบครัวและ

สังคม  
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ลําดับท่ี  23 

1.  ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน  กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน

กลาวหาเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดย

มิชอบ” 

2.  หลักการและเหตุผล 

 รัฐบาลภายใตการนําของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบาย ดาน

การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมมาภิบาลและสนับสนุนการปองกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เชน ปรับปรุงระบบราชการใหทันสมัย โปรงใส และยกระดับสมรรถนะของ

หนวยงานของรัฐใหสามารถใหบริการเชิงรุก ในรูปแบบของการเพ่ิมศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนใน

ตางจังหวัด ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ีใหการบริการถึงตัวบุคคลผานระบบบริการรวม ณ จุดเดียว ( 

One Stop Service) ปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักด์ิศรีของความเปน

ขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและ

ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ปรับปรุงและจัดใหมี

กฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับ

ซอนในภาครัฐทุกระดับ   

เพ่ือใหการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน  กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา 

เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทองจึงไดจัดทํามาตรการนี้ข้ึน 

3.  วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือสนับสนุนนโยบายการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 

ภาครัฐ ของรัฐบาล และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม  

การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖4)  

  3.2 เพ่ือสงเสริมใหพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบล   

สํานักทอง ปฏิบัติหนาที ่ใหมีจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย สุจริต นําไปสู การปฏิบัติ

ราชการแบบธรรมาภิบาล   

  3.3 เพ่ือเสริมสรางใหพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง เกิดแนวคิดในการปฏิบัติงาน       

ท่ีมุงเนนความโปรงใสตรวจสอบได ซ่ือสัตยสุจริต สรางทัศนคติ คานิยม ตอตานผูมีความประพฤติในทางทุจริต

คอรัปชั่น และพรอมเปนตัวอยางท่ีดีใหแกครอบครัวและสังคม  
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4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชน หมู 1 – 5 และประชาชนท่ัวไป 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

6.  วิธีการดําเนินการ 

     1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข   

2. ดําเนินการตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

3. รายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ  

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

- 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

 10.1 สนับสนุนนโยบายการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

ภาครัฐ ของรัฐบาล และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม  

การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖4)  

  10.2 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ปฏิบัติหนาท่ีมีจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรม 

ความซื่อสัตย สุจริต นําไปสูการปฏิบัติราชการแบบธรรมาภิบาล   

  10.3 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง เกิดแนวคิดในการปฏิบัติงาน ท่ีมุงเนนความ

โปรงใสตรวจสอบได ซ่ือสัตยสุจริต สรางทัศนคติ คานิยม ตอตานผูมีความประพฤติในทางทุจริตคอรัปชั่น และ

พรอมเปนตัวอยางท่ีดีใหแกครอบครัวและสังคม  
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มิติท่ี  3 : การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

3.1 จัดใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนไดมี

สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกข้ันตอน 

ลําดับท่ี  24 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทองใหมี  

  ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 

2. หลักการและเหตุผล 

    ในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับการดําเนินการตางๆของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิ

ทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความจริงมากยิ่งข้ึน สมควรกําหนดใหประชาชนมีสิทธิไดรับรูขอมูลขาวสารของ

ราชการ โดยมีขอยกเวนอันไมตองเปดเผยท่ีแจงชัดและจํากัดเฉพาะขอมูลขาวสารท่ีหากเปดเผยแลวจะเกิด

ความเสียหายตอประเทศชาติหรือตอสถาบันพระมหากษัตริย ท้ังนี้เพ่ือพัฒนาระบบประชาธิปไตยใหม่ันคงและ

จะยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ี เพ่ือท่ีจะรักษาประโยชนของตนประการหนึ่ง

กับสมควรคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวนท่ีเก่ียวของกับขอมูลขาวสารของราชการไปพรอมอีกประการหนึ่ง 

  "บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูล หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอความม่ันคง

ของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือสวนไดเสีย อันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอ่ืน ท้ังนี้ ตามท่ี

กฎหมายบัญญัติ" 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  เห็นความสําคัญศูนย

ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของ

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  ใหมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน  เปนประโยชนตอการ

เผยแพรขาวสารและขอมูลตางๆ ใหทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน 

3.วัตถุประสงค 

  3.1 เพ่ือใหบริการ คําแนะนําแกผูท่ีขอรับขอมูลขาวสาร 

  3.2 เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและ 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 เปดเผยเปนหลัก 

  3.3 เพ่ือใหผูมาใชบริการท่ีศูนยบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว  ยกระดับคุณภาพการ

บริการ ยิม้แยมแจมใส  ใสใจบริการ  ประชาชนผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 

4.1 ประชาชน หมู 1 – 5 

4.2 บุคคลท่ัวไป 

4.3 หนวยงานราชการอ่ืน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ศูนยขอมูลขาวสาร องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

6. วิธีการดําเนินการ 

  1. ประชุมเพ่ือวางกรอบและแนวทางการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร(ปรับปรุง) 

  2. แตงตั้งคณะกรรมการศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

  3. แตงตั้งเจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

  4. แตงตั้งเจาหนาท่ีประจําจุดประชาสัมพันธ     

  5. แตงตั้งมอบหมายหนาท่ีผูรับผิดชอบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน       

  6. รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตอผูบริหารเพ่ือปรับปรุงแกไขจุดบกพรอง                                

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

- 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัด 

กองคลัง 

กองชาง 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  10.1 ผูท่ีมาขอรับขอมูลขาวสารไดรับคําแนะนําท่ีดีเก่ียวกับขอมูลขาวสาร 

  10.2 การดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและ 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 เปดเผยเปนหลัก 

  10.3 ผูมาใชบริการท่ีศูนยบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว  ยกระดับคุณภาพการบริการ 

ยิ้มแยมแจมใส  ใสใจบริการ  ประชาชนผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด 
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ลําดับท่ี  25 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล 

สํานักทอง” 

2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัด

ใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 9 ของกฎหมาย เพ่ือใหประชาชนเขา

ตรวจดูได ท้ังนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด ขอมูลขาวสารท่ี

จัดใหประชาชนเขาตรวจดูได ถามีสวนท่ีตองหามมิใหเปดเผยตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยูดวยใหลบ

หรือตัดทอนหรือทําโดยประกาศอ่ืนใดท่ีไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้น บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสีย

เก่ียวของหรือไมก็ตามยอมมีสิทธิเขาตรวจดู หรือขอสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการท่ี

หนวยงานของรัฐจะตองรวบรวมไวใหประชาชนเขาตรวจดูได  ในกรณีท่ีสมควรหนวยงานของรัฐโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได ในการนี้ใหคํานึงถึงการ

ชวยเหลือผูมีรายไดนอย ประกอบดวย ท้ังนี้ เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน คนตางดาวจะมี

สิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง(ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ

ราชการ ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2541 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของ

ราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู)  

"บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูล หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอความม่ันคง

ของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือสวนไดเสีย อันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอ่ืน ท้ังนี้ ตามท่ี

กฎหมายบัญญัติ" 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง เห็นความสําคัญศูนย

ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง จึงไดจัดทํากิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูล

ขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง”เพ่ือบริการประชาชนและหนวยงานราชการอ่ืน เปน

ประโยชนตอการเผยแพรขาวสารและขอมูลตาง ๆ ใหทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน 

3.วัตถุประสงค 

  3.1 เพ่ือใหบริการ คําแนะนําผูท่ีมีขอรับขอมูลขาวสาร    

  3.2 เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและ 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยเปดเผยเปนหลัก 

  3.3 เพ่ือใหผูมาใชบริการท่ีศูนยบริการไดรับสะดวก รวดเร็ว  ยกระดับคุณภาพการบริการ 

ยิ้มแยมแจมใส  ใสใจบริการ  ประชาชนผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ศูนยขอมูลขาวสาร องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

6. วิธีการดําเนินการ 

  1. ประชุมเพ่ือวางกรอบและแนวทางการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร(ปรับปรุง) 

  2. แตงตั้งคณะกรรมการศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

  3. แตงตั้งเจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

  4. แตงตั้งเจาหนาท่ีประจําจุดประชาสัมพันธ     

  5. แตงตั้งมอบหมายหนาท่ีผูรับผิดชอบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน       

  6. รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตอผูบริหาร  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

- 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัด 

กองคลัง 

กองชาง 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  10.1 ผูท่ีมาขอรับขอมูลขาวสารไดรับคําแนะนําและใหบริการท่ีรวดเร็ว 

  10.2 การดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและ

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยเปดเผยเปนหลัก 

  10.3 ผูมาใชบริการท่ีศูนยบริการไดรับสะดวก รวดเร็ว  ยกระดับคุณภาพการบริการ ยิ้ม

แยม 

แจมใส  ใสใจบริการ  ประชาชนผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด 
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ลําดับท่ี  26 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540” 

2. หลักการและเหตุผล 

  “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูล หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอความม่ันคง

ของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือสวนไดเสีย อันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอ่ืน ท้ังนี้ ตามท่ี

กฎหมายบัญญัติ” 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัด 

ใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 9 ของกฎหมาย เพ่ือใหประชาชนเขา

ตรวจดูได ท้ังนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด ขอมูลขาวสารท่ี

จัดใหประชาชนเขาตรวจดูได ถามีสวนท่ีตองหามมิใหเปดเผยตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยูดวยใหลบ

หรือตัดทอนหรือทําโดยประกาศอ่ืนใดท่ีไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้น บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสีย

เก่ียวของหรือไมก็ตามยอมมีสิทธิเขาตรวจดู  หรือขอสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารของราชการ

ท่ีหนวยงานของรัฐจะตองรวบรวมไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ในกรณีท่ีสมควรหนวยงานของรัฐโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมในการนั้นก็ได ในการนี้ใหคํานึงถึงการ

ชวยเหลือผูมีรายไดนอย ประกอบดวย ท้ังนี้ เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน คนตางดาวจะมี

สิทธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง(ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของ

ราชการ ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2541 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของ

ราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู)  

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง จึงเห็นความสําคัญ

ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง จึงไดจัดทํากิจกรรม“อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ.

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540” เพ่ืออบรมใหความรูเสริมสรางความเขาใจในบทบาทและสิทธิหนาท่ี

ของตนเอง   

3.วัตถุประสงค 

  3.1 เพ่ืออบรมเจาหนาท่ีและประชาชนใหมีความรูเขาใจเก่ียวกับ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 
  3.2 เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 อยางถูกตอง 
  3.3 เพ่ือใหความรูและเสริมสรางความเขาใจในบทบาทและสิทธิหนาท่ีของตนเอง   
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  4.1 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

  4.2 ประชาชนท่ีสนใจ หมู 1-5 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ศูนยฝกอาชีพองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

6. วิธีการดําเนินการ 

  1. ประชุมเพ่ือวางกรอบและแนวทางการจัดอบรม 

  2. แตงตั้งคณะทํางาน 

  3. หนังสือเชิญประชุม 

  4. จัดประชุมและบรรยาย (พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ,สาระสําคัญของ

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และหนาท่ีของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีรัฐ, สิทธิ

ของประชาชนตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐) 

  5. รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตอผูบริหาร  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

- 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัด 

กองคลัง 

กองชาง 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  10.1 อบรมเจาหนาท่ีและประชาชนใหมีความรูเขาใจเก่ียวกับ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 
  10.2 การดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 อยางถูกตอง 
  10.3 ใหความรูและเสริมสรางความเขาใจในบทบาทและสิทธิหนาท่ีของตนเอง   
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ลําดับท่ี  27 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 

  ขอมูล คือ ขอเท็จจริงเก่ียวกับเรื่องตางๆ ท่ีมีลักษณะเปนตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ ภาพ 

เสียง กลิ่น หรือมี ลักษณะประสมกันสารสนเทศ คือ ขอมูล ขาวสาร ขาว ขอเท็จจริง ความคิดเห็น หรือ

ประสบการณ อยูในรูปแบบท่ีแตกตางกันออกไป เชน ตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ เสียง สัญลักษณ หรือกลิ่น ท่ี

ถูกนํามาผานกระบวนการประมวลผล ดวยวิธีการท่ี เรียก วา กรรมวิธีจัดการขอมูล (Data Manipulation) และ

ผลท่ีไดอาจแสดงผลออกมาในรูปแบบของสื่อประเภทตาง เชน หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ แผนท่ี แผนใส 

ฯลฯ  

 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง จึงเห็นความสําคัญ

ของขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง จึงไดจัดทํามาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารท่ี

สําคัญและหลากหลาย” ใหมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน  เปนประโยชนตอการเผยแพรขาวสารและ

ขอมูลตาง ๆ ใหทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน 

3.วัตถุประสงค 

  3.1 เพ่ือใหบริการ คําแนะนําผูท่ีมีขอรับขอมูลขาวสาร 

  3.2 เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและ 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  

  3.3 เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว  ยกระดับคุณภาพการบริการ ยิ้ม

แยมแจมใส  ใสใจบริการ  ประชาชนผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

4.1 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

4.2 ประชาชน หมู 1 – 5  

4.3 บุคคลท่ัวไป 

4.4 หนวยงานราชการอ่ืน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ศูนยขอมูลขาวสาร องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 
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6. วิธีการดําเนินการ 

  1. ประชุมเพ่ือวางกรอบและแนวทางการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสาร(ปรับปรุง) 

  2. แตงตั้งคณะกรรมการศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

  3. แตงตั้งเจาหนาท่ีประจําศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

  4. แตงตั้งเจาหนาท่ีประจําจุดประชาสัมพันธ     

  5. แตงตั้งมอบหมายหนาท่ีผูรับผิดชอบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน       

  6. รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตอผูบริหาร  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

- 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัด 

กองคลัง 

กองชาง 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  10.1 ใหบริการ คําแนะนําผูท่ีมีขอรับขอมูลขาวสาร 

  10.2 การดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและ

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  

  10.3 ประชาชนไดรับการบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว  ยกระดับคุณภาพการบริการ ยิ้มแยม

แจมใส ใสใจบริการ ประชาชนผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด 
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ลําดับท่ี 28 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล

  สํานักทอง” 

2. หลักการและเหตุผล 

   ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 โดยเปนกระบวนการ ท่ี
สงเสริมสิทธิการไดรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการของประชาชน รวมท้ังเปนกลไก ท่ีสําคัญในการ
ผลักดันใหเกิดกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ท่ีนํา ไปสูการบริหาร ราชการแผนดินท่ีมีความโปรงใส 
การพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของราชการ หนวยงานภาครัฐจะตองมีกระบวนการเพ่ือเสริมสรางความโปรงใส
ดวยการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ี ชัดเจนและมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในหนวยงานท่ีเหมาะสม 
เพ่ือนําไปสูการขจัด ความไมโปรงใสและการดําเนินการตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ท่ีเนนการเปดเผยขอมูลขาวสารและการแสดงใหเห็นถึงความโปรงใสของหนวยงานของรัฐ 
การจัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารของราชการเพ่ือใหประชาชนเขาตรวจดูนั้น หนวยงาน ของรัฐจําเปนตอง
จัดระบบและชองทางในการเผยแพรขอมูลท่ีหลากหลาย เพ่ือใหประชาชนไดรับรู รับทราบขอมูลมากท่ีสุด การ
จัดระบบและการเผยแพรขอมูลขาวสารนั้น สามารถดําเนินการได ตามศักยภาพของหนวยงาน เชน การจัดให
มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบดานขอมูลขาวสารและสารสนเทศ การประกาศขอมูลขาวสารท่ีหนวยงานหรือมีการ
เผยแพรดวยวิธีการและสื่ออ่ืน ๆ เชน ทางวิทยุชุมชน เว็บไซตของหนวยงาน หอกระจายขาว เสียงตามสาย 
แผนพับ ใบปลิว การจัดนิทรรศการ เปนตน ซ่ึงเปนการ จัดระบบและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารใหเปนไปตาม
กฎหมายและการดําเนินการเพ่ือใหประชาชนได เขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางเขาถึงไดมากท่ีสุด 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  ไดเห็นความสําคัญ 
ของขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดใหมีชองทางท่ีประชาชน

เขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง” ใหมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน  

เปนประโยชนตอการเผยแพรขาวสารและขอมูลตาง ๆ ใหทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค

ปจจุบันและเขาถึงไดงาย 

3.วัตถุประสงค 

  3.1 เพ่ือปองกันการเรื่องรองเรียนในกรณีฝาฝนพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ

พ.ศ. 2540  

  3.2 เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางสวนงานภายในกับหนวยงานภายนอก  

ท่ีเก่ียวของ  
  3.3 เพ่ือเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลขาวสารของ
หนวยงาน    
  3.4 เพ่ือเปนการใชขอมูลในการวิเคราะหและนําขอมูลขาวสารมาประยุกตใชในการสงเสริม 
การปฏิบัติงานของบุคลากรและการพัฒนาองคกร 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 

พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ศูนยขอมูลขาวสาร องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

6. วิธีการดําเนินการ 

  1. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและจัดการขอมูลขาวสารของหนวยงาน  
2. จัดทําระเบียบและข้ันตอนการจัดการขอมูลขาวสารของราชการอยางเปนระบบ  
3. จัดทําการจัดทําแผนภาพแสดงข้ันตอนการจัดการขอมูลของหนวยงาน  
4. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการดานขอมูลขาวสารของหนวยงาน  
5. มีการทบทวนผลสําเร็จของการจัดการขอมูลขาวสารของหนวยงาน 

  6. รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตอผูบริหาร  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

- 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัด 

กองคลัง 

กองชาง 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  10.1 ปองกันการรองเรียนในกรณีฝาฝนพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ           

พ.ศ. 2540  

  10.2 เปนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางหนวยงานภายในกับหนวยงานภายนอก  

ท่ีเก่ียวของ  
  10.3 เปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลขาวสารของหนวยงาน 
  10.4 เปนการใชขอมูลในการวิเคราะหและนําขอมูลขาวสารมาประยุกตใชในการสงเสริม 
การปฏิบัติงานของบุคลากรและการพัฒนาองคกร 
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ลําดับท่ี  29 

๑. ช่ือโครงการ สงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนการมีสวนรวมในการประชุมประชาคม 

๒. หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  กําหนดใหคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลมีหนาท่ีประสานกับประชาคมหมูบานในการรวบรวมวิเคราะหปญหา ความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ินเพ่ือนํามาประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล อีกท้ังยังเปนการใหประชาชนมี
สวนรวมในการตรวจสอบการบริหารงานราชการขององคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามแนวทางการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  ท่ีตองสงเสริมใหประชาชนมีสวนในการเสนอปญหาความตองการ  รวมถึง
แนวทางในการแกไขปญหาตาง ๆ เพ่ือจะไดนําไปเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีมีคุณภาพ 

  องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  จึงไดจัดทําโครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัดทํา

แผนชุมชนการมีสวนรวมในการประชุมประชาคม ข้ึน  เพ่ือใหประชาชนในแตละพ้ืนท่ีไดนําเสนอปญหาและ

แนวทางในการแกไขรวมกันเกิดการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตัวเอง สามารถสะทอนปญหาและความ

ตองการของของชุมชนไดอยางแทจริง 

๓. วัตถุประสงค 

 ๑. เพ่ือเปนการเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 

 ๒. เพ่ือใหกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถ

สะทอนปญหาและความตองการของประชาชนอยางแทจริง 

 ๓. เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายและแนวทางในการพัฒนาทองถ่ิน 

๔. เปาหมาย 

  ผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  กํานัน  ผูใหญบาน ประชาคม  

ผูนําชุมชน  สวนราชการท่ีเก่ียวของ  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง และประชาชน

หมูท่ี  ๑-๕   จํานวน   250 คน 
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๕. วิธีดําเนินการ 

  ๑. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติผูบริหาร 
  ๒. จัดทําหนังสือสงเชิญประชุมแตละหมูประสานขอใชพ้ืนท่ีในการประชุมประชาคม 

  ๓. จัดทําเอกสารประกอบการประชุมประชาคม 

  ๔. จัดหาวัสดุอุปกรณในการประชุมประชาคม 

  ๕. ประชุมประชาคมตามวันและเวลา 

  6. สรุปผลโครงการรายงานผูประชุมประชาคม 

6. ระยะเวลาดําเนินงาน 

  มกราคม-กุมภาพันธ (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

๗. สถานท่ีดําเนินการ 

  หมูท่ี 1 ศูนยฝกอาชีพองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 
  หมูท่ี 2 ศาลาวัดยายจั่น 
  หมูท่ี 3 ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 
  หมูท่ี 4 วัดเขาชองสลอด 
  หมูท่ี 5 ศาลากลางบานเขาอาง 

๘. งบประมาณ 

  25,000 บาท (สองหม่ืนหาพันบาทถวน)/ป 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง    

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  10.1 ทําใหเกิดการเสริมสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 

  10.2 ทําใหกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสะทอน

ปญหาและความตองการของประชาชนอยางแทจริง 

  10.3 ทําใหเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายและแนวทางในการพัฒนาทองถ่ิน 
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ลําดับท่ี  30 

๑. ช่ือโครงการ โครงการ อบต.เคลื่อนท่ี  

๒. หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการพัฒนาตําบลท้ัง
ในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ประกอบกับมาตรา 69/1 การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบล ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล การจัดทํา
งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ซ่ึง
ในปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการตามหลักเกณฑบริหารจัดการบานเมืองท่ี
ดี และอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวของกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การอํานายความสะดวก และการ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ  และเกิดประโยชนสูงสุด รวมท้ังการ
รับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการเพ่ือนํามาปรับปรุงคุณภาพการใหบริการใหดีข้ึน 

      ดังนั้น เพ่ือเปนการสนองตอนโยบายของรัฐ ตามกรอบกฎหมายท่ีกลาวมาแลว องคการ
บริหารสวนตําบลสํานักทอง จึงไดจัดทําโครงการออกใหบริการประชาชน อบต. เคลื่อนท่ี ข้ึน เพ่ือเปดโอกาส
ใหประชาชนไดรับรูขาวสาร รวมแสดงความคิดเห็นรวมท้ัง เพ่ือรับทราบปญหาตาง ๆ ของประชาชนในทองถ่ิน
อยางมีประสิทธิผล นอกจากนี้ องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง ยังไดใหบริการกับประชาชนในงานดาน
ตาง ๆ คือ สํานักงานปลัดรับเรื่องรองเรียนรองทุกข และการใหคําปรึกษาระเบียบขอกฎหมายตางๆ สวน
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมไดใหบริการตรวจสุขภาพ สวนการคลังไดใหบริการรับชําระภาษีทองท่ีและภาษีอ่ืน 
ๆ และสวนโยธาใหบริการเก่ียวกับงานการรับแจงเรื่องราวรองทุกขดานโครงสรางพ้ืนฐานในพ้ืนท่ี ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณท่ีผานมาในดานตางๆ และใหประชาชนรวมซักถาม
ปญหาเก่ียวกับการบริหารงานของทางคณะผูบริหาร ซ่ึงจะมาตอบปญหาขอของใจและรวมพบปะพูดคุยกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีดังกลาว 

๓. วัตถุประสงค 

  1. เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการติดตอขอรับบริการตางๆ   
  2. เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินและรวมแสดงความคิดเห็น รับทราบ
ปญหาตางๆ ของประชาชนในพ้ืนท่ี 
  3. เพ่ือใหการบริการงานตามภารกิจของแตละสวนราชการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  4. เพ่ือตอบสนองตามแนวนโยบายของรัฐบาลและผูบริหารฯ ใหเกิดการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  - ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง  
- กํานัน-ผูใหญบานฯ ผูนําชุมชน และสวนราชการท่ีเก่ียวของ            
- ประชาชนในพ้ืนท่ีหมูท่ี 1-5       

๕. วิธีดําเนินการ 
  1. จัดทําโครงการฯ เสนอขออนุมัติผูบริหาร 
  2. ประชุมวางแผนการดําเนินโครงการฯ 
  3. ติดตอประสานงาน พิจารณาพ้ืนท่ีดําเนินการ และประสัมพันธโครงการฯ 
  4. ดําเนินโครงการฯ 
  5. รายงานผลการดําเนินโครงการฯ และติดตามประเมินผลโครงการฯ 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

๗. สถานท่ีดําเนินการ 
  หมูท่ี 1 ศูนยฝกอาชีพองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 
  หมูท่ี 2 ศาลาวัดยายจั่น 
  หมูท่ี 3 ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 
  หมูท่ี 4 วัดเขาชองสลอด 
  หมูท่ี 5 ศาลากลางบานเขาอาง 

๘. งบประมาณ 
  5,000 บาท (หาพันบาทถวน)/ป 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัด  
  กองคลัง 
  กองชาง 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  กองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  10.1 ทําใหประชาชนท่ีติดตอขอรับบริการตางๆ  ไดรับการอํานวยความสะดวก  
  10.2 ทําใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินและรวมแสดงความคิดเห็น รับทราบ
ปญหาตางๆ ของประชาชนในพ้ืนท่ี 
  10.3 ทําใหการบริการงานตามภารกิจของแตละสวนราชการเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  10.4 ทําใหแนวนโยบายของรัฐบาลและผูบริหารฯ ไดรับการตอบสนองและเกิดการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม 
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ลําดับท่ี  31 

1.  ช่ือโครงการ : มาตรการ การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

2.  หลักการและเหตุผล 

   “บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขและไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลา
อันรวดเร็ว”  ดังนั้น การรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนจึงเปนการใชสิทธิของประชาชนท่ีสามารถกระทําไดใน
กรณีท่ีไมไดรับความเปนธรรมจากกลไกการทําหนาท่ีของหนวยงานหรือเจาหนาท่ีของรัฐเพ่ือใหการบริการใน
การรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  สะดวกรวดเร็วในการใหบริการใหคําแนะนําและคําปรึกษาปญหาความ
เดือดรอน  ชวยเหลือในดานการดําเนินการแกไขปญหา  ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง จึงไดมีมาตรการการดําเนินงานศูนยรับเรื่องราว 

รองทุกของคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง เพ่ือใหการบริการในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข สะดวก

รวดเร็วในการใหบริการใหคําแนะนําและคําปรึกษาปญหาความเดือดรอน ชวยเหลือในดานการดําเนินการ

แกไขปญหา ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของข้ึน 

3.  วัตถุประสงค 

  1. เพื่อสนับสนุนนโยบายการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 

ภาครัฐ ของรัฐบาล และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม  

การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖4)  

  2. เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนใหคําแนะนําและคําปรึกษา  ปญหาความเดือดรอน  

ชวยเหลือในดานการดําเนินการแกไขปญหา  ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  3. เพ่ือใหการบริการในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ชัดเจนและการใหบริการสะดวก

รวดเร็ว เปนธรรมและเท่ียงตรง โดยเสมอภาคและเทาเทียมทุกชนชั้นโดยไมเลือกปฏิบัติ 

  4. เพ่ือเสริมสรางแนวคิดยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  ท่ีมุงเนนความโปรงใสตรวจสอบ

ได ซ่ือสัตยสุจริต สรางทัศนคติ คานิยม ตอตานผูมีความประพฤติในทางทุจริตคอรัปชั่น และพรอมเปนตัวอยางท่ี

ดีใหแกครอบครัวและสังคม  

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

6.  วิธีการดําเนินการ 

     1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข   

2. ดําเนินการตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

3. รายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ  
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7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

- 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

1. สนับสนุนนโยบายการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 

ภาครัฐ ของรัฐบาล และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม  

การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖4)  

  2. อํานวยความสะดวกแกประชาชนใหคําแนะนําและคําปรึกษา ปญหาความเดือดรอน  

ชวยเหลือในดานการดําเนินการแกไขปญหา  ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  3. การบริการในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ชัดเจนและการใหบริการสะดวกรวดเร็ว 

เปนธรรมและเท่ียงตรง โดยเสมอภาคและเทาเทียมทุกชนชั้นโดยไมเลือกปฏิบัติ 

  4. เสริมสรางแนวคิดยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  ท่ีมุงเนนความโปรงใสตรวจสอบได 

ซ่ือสัตยสุจริต สรางทัศนคติ คานิยม ตอตานผูมีความประพฤติในทางทุจริตคอรัปชั่น และพรอมเปนตัวอยางท่ีดี

ใหแกครอบครัวและสังคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

-78- 

ลําดับท่ี  32 

1.  ช่ือโครงการ : กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   “บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขและไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลา

อันรวดเร็ว” ดังนั้น การรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนจึงเปนการใชสิทธิของประชาชนท่ีสามารถกระทําไดใน

กรณีท่ีไมไดรับความเปนธรรมจากกลไกการทําหนาท่ีของหนวยงานหรือเจาหนาท่ีของรัฐเพ่ือใหการบริการใน

การรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  สะดวกรวดเร็วในการใหบริการใหคําแนะนําและคําปรึกษาปญหาความ

เดือดรอน ชวยเหลือในดานการดําเนินการแกไขปญหาและรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/

รองทุกขรับทราบ ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง จึงไดมีกิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ เพ่ือใหการบริการในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  สะดวกรวดเร็ว

ในการใหบริการใหคําแนะนําและคําปรึกษาปญหาความเดือดรอน ชวยเหลือในดานการดําเนินการแกไขปญหา

และรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบรวมถึงคําแนะนํา  แนวทางการ

ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป     

3.  วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือใหการรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบตามเวลา 

ท่ีกําหนด  
  2. เพ่ือใหชุมชนอยูรวมกันอยางสันติสุข มีความเคารพสิทธิ และไมเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน  
  3. เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนใหคําแนะนําและคําปรึกษา  ปญหาความเดือดรอน  

ชวยเหลือในดานการดําเนินการแกไขปญหาและรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกข

รับทราบรวมถึงคําแนะนํา  ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  4. เพ่ือใหการบริการในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ชัดเจนและการใหบริการสะดวก

รวดเร็ว เปนธรรมและเท่ียงตรง โดยเสมอภาคและเทาเทียมทุกชนชั้นโดยไมเลือกปฏิบัติ 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูรองเรียน/รองทุกข ประชาชนท่ัวไป 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

6.  วิธีการดําเนินการ 

     1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข   

2. ดําเนินการตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

3. รายงานผลการดําเนินการใหผูบริหารทราบ  
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7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

- 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  1. ใหการรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบตามเวลา 

ท่ีกําหนด  
  2. ใหชุมชนอยูรวมกันอยางสันติสุข มีความเคารพสิทธิ และไมเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน  
  3. อํานวยความสะดวกแกประชาชนใหคําแนะนําและคําปรึกษา  ปญหาความเดือดรอน  

ชวยเหลือในดานการดําเนินการแกไขปญหาและรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกข

รับทราบรวมถึงคําแนะนํา  ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

  4. ใหการบริการในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ชัดเจนและการใหบริการสะดวกรวดเร็ว 

เปนธรรมและเท่ียงตรง โดยเสมอภาคและเทาเทียมทุกชนชั้นโดยไมเลือกปฏิบัติ 
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3.3  การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหาร กิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ลําดับท่ี  33 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

2. หลักการและเหตุผล 

  นับแตไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนตนมา  

บทบาทอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก 

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน ทองถ่ิน โดยกําหนด

กรอบความเปนอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนและความเปนอิสระในการกําหนด

นโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาท่ีของตนเอง

โดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินคือ คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกําหนดหนาท่ีของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการใหบริการสาธารณะท่ีจําเปนแกทองถ่ิน ตลอดจนรายไดของทองถ่ินท่ีเพ่ิมข้ึน 

และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ไดกําหนดรูปแบบการบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ินท่ีมีความเปนอิสระมากข้ึน 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมประชาคมทองถ่ินกําหนดประเด็นการพัฒนาใหสอดคลอง

กับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนารวมท้ังสอดคลองกับปญหา 

ความตองการของประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆและขอมูลใน

แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  จึงเห็นความสําคัญ 
ของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ในการจัดเวทีประชาคมเพ่ือรับฟงปญหาความตองการของประชาชนเพ่ือ
นํามาจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน จึงไดมีมาตรการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวน
ตําบลสํานักทองข้ึน 

3.วัตถุประสงค 
 

  3.๑ เพ่ือรับทราบปญหา และความตองการของประชาชน 

  3.๒ เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 

  3.๓ เพ่ือนําขอมูลมาจัดทําแผนพัฒนาตําบลใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน 

  3.๔ เพ่ือใหการพัฒนาทองถ่ินมีประสิทธิภาพ ชุมชนมีความเขมแข็งและยั่งยืน  

  3.5 เพ่ือสงเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชน 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  ประชาชน หมู 1 – 5 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

6. วิธีการดําเนินการ 

  1. แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

  2. ประสานงาน สมาชิกสภาฯ / กํานัน / ผูใหญบาน/หนวยงานราชการ   

  3. ประชาสัมพันธการจัดประชุมประชาคมหมูบานใหทราบทุกหมู  

  4. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

  5. ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ระหวางเดือน ตุลาคม  ถึง  กันยายน  ของทุกป 

8. งบประมาณดําเนินการ 

- 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  10.1 รับทราบปญหา และความตองการของประชาชน 

  10.๒ ประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 

  10.๓ นําขอมูลมาจัดทําแผนพัฒนาฯใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน 

  10.๔ การพัฒนาทองถ่ินมีประสิทธิภาพ ชุมชนมีความเขมแข็งและยั่งยืน  

  10.5 เปนการพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชน 
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ลําดับท่ี 34 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาชนเขารวมเปนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบพัสดุ  

2. หลักการและเหตุผล 
   ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง ดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ2560 ในดานการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง ไดมีการสงเสริม
ใหภาคประชาชน (ตัวแทนประชาคม) เขามามีสวนรวมในการดําเนินการซ่ึงถือเปนมาตรการหนึ่งในการปองกัน
การทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง ท้ังนี้ใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมโปรงใส ตรวจสอบได โดย
มีตัวแทนภาคประชาชนเขารวมเปนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบพัสดุดวย  

3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ โดยผานกลไกตัวแทนประชาคม
หมูบานมาเปนตัวแทนในการทําหนาท่ีจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบพัสดุ  
   3.2 เพ่ือใหเกิดความโปรงใส ในการตรวจสอบจากทางภาคประชาชนท่ีไดรับประโยชนจาก
บริการสาธารณะสรางแนวคิดในการเปนเจาของรวมของประชาชนในทรัพยสินของทางราชการ  

4. เปาหมาย  
   ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง  5 หมูบาน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
   องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

6. วิธีการดาเนินการ  
   6.1 คัดเลือกตัวแทนภาคประชาชน โดยใหทางหมูบานเปนผูคัดเลือกผูท่ีจะมาทําหนาท่ีเปน
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบพัสดุ 
   6.2 อบรมใหความรูแกคณะกรรมการในการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบพัสดุ เพ่ือใหถูกตอง
โปรงใส เปนไปตามระเบียบของทางราชการ  

7. ระยะเวลาการดาเนินการ  
   4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดาเนินการ  
   -  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
   กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
  3.1 ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ โดยผานกลไกตัวแทนประชาคมหมูบานมาเปน
ตัวแทนในการทําหนาท่ีจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบพัสดุ  
  3.2 เกิดความโปรงใส ในการตรวจสอบจากทางภาคประชาชนท่ีไดรับประโยชนจากบริการ
สาธารณะสรางแนวคิดในการเปนเจาของรวมของประชาชนในทรัพยสินของทางราชการ  
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ลําดับท่ี 35 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร 

สวนตําบลสํานักทอง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เปนกระบวนการวัดผลการบริหารและการปฏิบัติราชการ

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวามีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเปาหมายภารกิจหรือไม  ตลอดจนเปนการตรวจสอบ

การปฏิบัติราชการในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการได โดยการ

แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน ซ่ึงการประเมินดังกลาวจะเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนินการท่ีจะนําผลท่ีได

จากการประเมินมาใชในการปรับปรุง  แกไข สงเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติการดําเนินการซ่ึงจะบงชี้วา

กระบวนการ  วิธีการ  แผน  หรือโครงการนั้นผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จ บรรลุตามเปาหมาย

วัตถุประสงคหรือไมเพียงใด 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง จึงเห็นความสําคัญ 
ของมาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล 

สํานักทอง  โดยไดแตงตั้งกามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับการ

ดําเนินการท่ีจะนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง  แกไข สงเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติการ

ดําเนินการบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงคหรือไมเพียงใด  

3.วัตถุประสงค 
  3.๑ เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

  3.๒ เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง  แกไข สงเสริม พัฒนา ขยาย หรือ

ยุติการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงคหรือไมเพียงใด  

  3.๓ เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  3.๔ เพ่ือรับทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

6. วิธีการดําเนินการ 

๖.๑ แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  ๖.2 ดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  ๖.3 ติดตามและประเมินผล ขอเสนอแนะแนวทางแกไขปรับปรงุ 

 



 

-84- 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ระหวางเดือน ตุลาคม  ถึง  กันยายน  ของทุกป 

8. งบประมาณดําเนินการ 

- 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.๑ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

  10.๒ นําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง  แกไข สงเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติ

การดําเนินการบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงคหรือไมเพียงใด  

  10.๓ เปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  10.๔ รับทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ 
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ลําดับท่ี 36 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  เปนกระบวนการวัดผลการบริหารและการปฏิบัติ

ราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวามีผลสัมฤทธิ์ตรงตามเปาหมายภารกิจหรือไม  ตลอดจนเปนการ

ตรวจสอบการปฏิบัติราชการในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการ

ได  โดยการแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน  ซ่ึงการประเมินดังกลาวจะเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดําเนินการท่ีจะ

นําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง  แกไข สงเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติการดําเนินการซ่ึงจะบงชี้

วากระบวนการ  วิธีการ แผน หรือโครงการนั้นผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จ บรรลุตามเปาหมาย

วัตถุประสงคหรือไมเพียงใด 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง จึงเห็นความสําคัญ 
ของกิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  เปนสิ่งจําเปนสําหรับ

การดําเนินการท่ีจะนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง  แกไข สงเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติการ

ดําเนินการบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงคหรือไมเพียงใด  

3.วัตถุประสงค 
  3.๑ เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

  3.๒ เพ่ือนําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง  แกไข สงเสริม พัฒนา ขยาย หรือ

ยุติการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงคหรือไมเพียงใด  

  3.๓ เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

6. วิธีการดําเนินการ 

๖.๑ แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  ๖.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

  ๖.5 ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ระหวางเดือน ตุลาคม  ถึง  กันยายน  ของทุกป 

8. งบประมาณดําเนินการ 

- 
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9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.๑ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

  10.๒ นําผลท่ีไดจากการประเมินมาใชในการปรับปรุง  แกไข สงเสริม พัฒนา ขยาย หรือยุติ

การดําเนินการบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงคหรือไมเพียงใด  

  10.๓ เปนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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มิติท่ี  4 : การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกลในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการปกครองสวน

    ทองถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด 

ลําดับท่ี  37 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

  เงินแผนดินนั้น   คือเงินของประชาชนท้ังชาติ 

พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 
  การจัดวางระบบการควบคุมภายใน หมายถึง  การกําหนดหรือออกแบบวิธีการควบคุมและ
นํามาใชเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ  การควบคุมภายใน  
หมายถึง กระบวนการท่ีผูกํากับดูแลฝายบริหารและบุคลากรทุกระดับของหนวยงานรับตรวจ กําหนดใหมีข้ึน
เพ่ือใหมีความม่ันใจสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ การ
ดําเนินงาน (Operation : O) การรายงานทางการเงิน (Financial : F) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับท่ีเก่ียวของ (Compliance : C) การจัดใหมีโครงสรางการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลและเพียงพอ
นั้น  ข้ึนอยูกับผูบริหารของหนวยรับตรวจ ผูบริหารหรือผูนําของหนวยงานภาครัฐไมวาจะเปนสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจและหนวยงานของรัฐตาง ๆ ตองดําเนินการเพ่ือความม่ันใจไดวาหนวยงานของตน  มีโครงสรางการ
ควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  ติดตามและปรับปรุงใหทันกับเหตุการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือใหการควบคุมภายใน
นั้นมีประสิทธิผลอยูเสมอ  ทัศนคติท่ีดีตอการควบคุมภายในและการสนับสนุนจากผูบริหารเปนสิ่งสําคัญท่ีจะ
ทําใหเกิดการควบคุมภายในท่ีดี  นอกจานี้ผูบริหารตองเปนผูท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตท้ังตอตนเองและตอองคกร  
และควรมีความรูความเขาใจอยางเพียงพอในหลักการพ้ืนฐานของการควบคุมภายในและใหความสําคัญของ
การจัดใหมีการควบคุมภายใน 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง จึงเห็นความสําคัญการ

ควบคุมภายในองคกร  จึงไดจัดทําโครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน เพ่ือติดตามและปรับปรุงใหทันกับ

เหตุการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปมีโครงสรางการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมมีประสิทธิผลอยูเสมอ   

3.วัตถุประสงค 

  3.1 เพ่ือใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

  3.2 เพ่ือใหมีรายงานทางการเงินท่ีนาเชื่อถือ 

  3.3 เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด 

  3.4 เพ่ือใหเปนการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

 

 

 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

6. วิธีการดําเนินการ 

6.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในของแตละสวนราชการ   

6.2 กําหนดขอบเขตควบคุมกํากับดูแล ชี้แจง แนะนํา การจัดวางระบบควบคุมภายใน ให 
ถูกตองไดมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544   

6.3 รายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายในการจัดทําระบบการควบคุม 
ภายใน ภายในสํานัก/สวนราชการ ตอคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ทราบ ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

- 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  10.1 การดําเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

  10.2 มีรายงานทางการเงินท่ีนาเชื่อถือ 

  10.3 มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด 

  10.4 เปนการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
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ลําดับท่ี  38 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

  การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงาน (Ongoing  Monitoring) คือ การติดตามการ

ปฏิบัติตามวิธีการควบคุมในระหวางการปฏิบัติงาน  อาจเรียกวาการติดตามผลอยางตอเนื่อง หรือ การ

ประเมินผลแบบตอเนื่อง การประเมินท่ีมีวัตถุประสงคมุงเนนไปท่ีประสิทธิผลของการควบคุม ณ ชวงเวลาใด

เวลาหนึ่งท่ีกําหนด โดยขอบเขตและความถ่ีในการประเมินรายครั้งข้ึนอยูกับการประเมินความเสี่ยงและ

ประสิทธิผลของวิธีการติดตามผลอยางตอเนื่องเปนหลัก การติดตามประเมินผล เปนวิธีการท่ีชวยใหฝายบริหาร

มีความม่ันใจวาระบบการควบคุมภายในมีการปฏิบัติตาม  ฝายบริหารตองจัดใหมีการติดตามประเมินผลโดย

การติดตามผลในระหวางการปฏิบัติงานและการประเมินผลเปนรายครั้ง อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เพ่ือให

ความม่ันใจวาระบบการควบคุมภายในท่ีกําหนดหรือออกแบบไวเพียงพอ เหมาะสม มีประสิทธิผลหรือตอง

ปรับปรุง  มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในจริง ขอบกพรองท่ีพบไดรับการแกไขอยางเหมาะสมและ

ทันเวลา ผูบริหารตองกําหนดใหมีผูรับผิดชอบการติดตามประเมินผลเก่ียวกับความเพียงพอและประสิทธิผล

ของการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง  และกําหนดใหการติดตามประเมินผลเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน

และจัดทํารายงานเสนอตอผูบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ภาคราชการโดยตรง   

  จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง จึงเห็นความสําคัญใน
การควบคุมภายในองคกร  จึงไดจัดทํามาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวน
ตําบลสํานักทอง เพ่ือติดตามและปรับปรุงใหทันกับเหตุการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป  มีโครงสรางการควบคุมภายใน
ท่ีเหมาะสมมีประสิทธิผล  อยูเสมอ   

3.วัตถุประสงค 

  3.1 เพ่ือใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  3.2 เพ่ือใหนําผลการควบคุมภายในมาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 

  3.3 เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด 

  3.4 เพ่ือใหเปนการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 
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6. วิธีการดําเนินการ 

1. การรายงานการควบคุมภายใน ขอ 6 ของระดับสวนงานยอย ใหแตละสวนราชการ 
รายงานผลเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบล ภายในเดือน ตุลาคม ของทุกป 

2. การรายงานการควบคุมภายใน ขอ 6 ของระดับองคกร ใหรายงานผลตอคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในเดือน ธันวาคมของทุกป 

3. แบบรายงานท่ีตองรายงานรายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 
4. สวนราชการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานใหจัดทําคําสั่งมอบหมายการ 

ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนปจจุบันดวย 
5. ใหนําความเสี่ยงตามหนังสือสั่งการ ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0805/ว 

194 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2553 เรื่องใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นํากิจกรรม “ความเส่ียงท่ีมี
นัยสําคัญ” ไปจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ดวย 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

- 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  10.1 การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  10.2 นําผลการควบคุมภายในมาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง 

  10.3 มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด 

  10.4 เปนการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
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ลําดับท่ี  39 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

  เงินแผนดินนั้น   คือเงินของประชาชนท้ังชาติ 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวราชการท่ี  9 
  การจัดวางระบบการควบคุมภายใน หมายถึง  การกําหนดหรือออกแบบวิธีการควบคุมและ
นํามาใชเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ  การควบคุมภายใน  
หมายถึง  กระบวนการท่ีผูกํากับดูแลฝายบริหารและบุคลากรทุกระดับของหนวยงานรับตรวจ  กําหนดใหมีข้ึน
เพ่ือใหมีความม่ันใจสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ดังตอไปนี้ การ
ดําเนินงาน (Operation : O) การรายงานทางการเงิน (Financial : F)  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับท่ีเก่ียวของ (Compliance : C)  การจัดใหมีโครงสรางการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลและเพียงพอ
นั้น  ข้ึนอยูกับผูบริหารของหนวยรับตรวจ  ผูบริหารหรือผูนําของหนวยงานภาครัฐไมวาจะเปนสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจและหนวยงานของรัฐตาง ๆ ตองดําเนินการเพ่ือความม่ันใจไดวาหนวยงานของตน  มีโครงสรางการ
ควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  ติดตามและปรับปรุงใหทันกับเหตุการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือใหการควบคุมภายใน
นั้นมีประสิทธิผลอยูเสมอ  ทัศนคติท่ีดีตอการควบคุมภายในและการสนับสนุนจากผูบริหารเปนสิ่งสําคัญท่ีจะ
ทําใหเกิดการควบคุมภายในท่ีดี  นอกจานี้ผูบริหารตองเปนผูท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริตท้ังตอตนเองและตอองคกร  
และควรมีความรูความเขาใจอยางเพียงพอในหลักการพ้ืนฐานของการควบคุมภายในและใหความสําคัญของ
การจัดใหมีการควบคุมภายใน 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  จึงเห็นความสําคัญ

ในการควบคุมภายในองคกร จึงไดจัดทํากิจกรรมติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือติดตามและ

ปรับปรุงใหทันกับเหตุการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป มีโครงสรางการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมมีประสิทธิผลอยูเสมอ   

3.วัตถุประสงค 

  3.1 เพ่ือใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

  3.2 เพ่ือใหมีรายงานทางการเงินนาเชื่อถือ 

  3.3 เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด 

   3.4 เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

 

 

 

 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%97
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6. วิธีการดําเนินการ 

  1. การรายงานการควบคุมภายใน ขอ 6 ของระดับสวนงานยอย ใหแตละสวนราชการ

รายงานผลเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบล ภายในเดือน ตุลาคม ของทุกป 

  2. การรายงานการควบคุมภายใน ขอ 6 ของระดับองคกร ใหรายงานผลตอคณะกรรมการ 

ตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแล และคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในเดือนธันวาคม ของทุกป 
  3. แบบรายงานท่ีตองรายงานรายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 
  4. สวนราชการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานใหจัดทําคําสั่งมอบหมายการ 
ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนปจจุบันดวย 

5. ใหนําความเสี่ยงตามหนังสือสั่งการ ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0805/ว 
194  ลงวันท่ี 19 มกราคม 2553 เรื่องใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นํากิจกรรม  “ความเสี่ยงท่ีมี
นัยสําคัญ” ไปจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ดวย 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

- 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  10.1 การดําเนินงานเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

  10.2 มีรายงานทางการเงินนาเชื่อถือ 

  10.3 มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด 

   10.4 เปนการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
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4.2  การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามชองทางท่ี

สามารถดําเนินการได 

ลําดับท่ี  40 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘  ขอ ๑๐๑/๑   ใหหัวหนา
หนวยงานคลังจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานรายไตรมาสตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด
เพ่ือนําเสนอผูบริหารทองถ่ินภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดย
เปดเผยใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในสิบหาวันนับแตผูบริหารทองถ่ิน
รับทราบรายงานดังกลาว  
  จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  จึงเห็นความสําคัญ
ในการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จึงไดจัดทํากิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ โดยองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เพ่ือนําเสนอผูบริหารทองถ่ินภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสําเนารายงาน
ดังกลาวโดยเปดเผยใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในสิบหาวันนับแต
ผูบริหารทองถ่ินรับทราบรายงานดังกลาว   

3.วัตถุประสงค 

  3.1 เพ่ือใหมีการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ี

ดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  3.2 เพ่ือใหมีรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 

  3.3 เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด 

  3.4 เพ่ือใหเปนการประชาสัมพันธในการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

6. วิธีการดําเนินการ 

1. มอบหมายงานใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของดําเนินการ 
2. ดําเนินการตามระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 
3. สรุปผลการดําเนินงานประจําป งบการเงินประจําป 
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4. สงเอกสารประชาสัมพันธไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของเชน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

บอรดประชาสัมพันธประจําหมูบาน เวปไซดองคการบริหารสวนตําบล  บอรดประชาสัมพันธของหนวยงาน  

 7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

- 

9. ผูรับผิดชอบ 

  กองคลัง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  10.1 มีการปฏิบัติงานดวยความโปรงใส  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  10.2 มีรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 

  10.3 มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด 

  10.4 เปนการประชาสัมพันธในการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
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ลําดับท่ี  41 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ  การจาย  และการใช 

  ประโยชนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘  ขอ ๑๐๑/๑   ใหหัวหนา
หนวยงานคลังจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานรายไตรมาสตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด
เพ่ือนําเสนอผูบริหารทองถ่ินภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดย
เปดเผยใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในสิบหาวันนับแตผูบริหารทองถ่ิน
รับทราบรายงานดังกลาว  
  จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  จึงเห็นความสําคัญ
ในปฏิบัติงานดวยความโปรงใส  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จึงไดจัดทํากิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย  และการใช
ประโยชนทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง ดังกลาว   
3.วัตถุประสงค 

  3.1 เพ่ือใหปฏิบัติงานดวยความโปรงใส  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของ  

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  3.2 เพ่ือใหมีการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 
  3.3 เพ่ือใหมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด 
  3.4 เพ่ือใหเปนการประชาสัมพันธในการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

6. วิธีการดําเนินการ 

1. มอบหมายงานใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของดําเนินการ 
2. ดําเนินการตามระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 
3. สรุปผลการดําเนินงานประจําป งบการเงินประจําป 
4. สงเอกสารประชาสัมพันธไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

บอรดประชาสัมพันธประจําหมูบาน เวปไซดองคการบริหารสวนตําบล  บอรดประชาสัมพันธของหนวยงาน  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

- 

9. ผูรับผิดชอบ 

  กองคลัง 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  10.1 ใหปฏิบัติงานดวยความโปรงใส  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  10.2 ใหมีการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 

  10.3 ใหมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด 

  10.4 ใหเปนการประชาสัมพันธในการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
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ลําดับท่ี  42 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบพัสดุ  

2. หลักการและเหตุผล 
   ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง ดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ2560 ในดานการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง ไดมีการสงเสริม
ใหภาคประชาชน (ตัวแทนประชาคม) เขามามีสวนรวมในการดําเนินการซ่ึงถือเปนมาตรการหนึ่งในการปองกัน
การทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง ท้ังนี้ใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมโปรงใส ตรวจสอบได โดย
มีตัวแทนภาคประชาชนเขารวมในการตรวจรับการจางดวย  

3. วัตถุประสงค  
   3.1 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ โดยผานกลไกตัวแทนประชาคม
หมูบานมาเปนตัวแทนในการทําหนาท่ีตรวจงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  
   3.2 เพ่ือใหเกิดความโปรงใส ในการตรวจสอบจากทางภาคประชาชนท่ีไดรับประโยชนจาก
บริการสาธารณะสรางแนวคิดในการเปนเจาของรวมของประชาชนในทรัพยสินของทางราชการ  

4. เปาหมาย  
   ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง  5 หมูบาน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
   องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

6. วิธีการดาเนินการ  
   6.1 คัดเลือกตัวแทนภาคประชาชน โดยใหทางหมูบานเปนผูคัดเลือกผูท่ีจะมาทําหนาท่ีเปน
คณะกรรมการตรวจการจางขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 
   6.2 อบรมใหความรูแกคณะกรรมการในการตรวจการจางท่ีถูกตองโปรงใส เปนไปตาม
ระเบียบของทางราชการ  

7. ระยะเวลาการดาเนินการ  
   4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดาเนินการ  
   -  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  
   กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
  3.1 ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ โดยผานกลไกตัวแทนประชาคมหมูบานมาเปน
ตัวแทนในการทําหนาท่ีตรวจงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  
   3.2 เกิดความโปรงใส ในการตรวจสอบจากทางภาคประชาชนท่ีไดรับประโยชนจากบริการ
สาธารณะสรางแนวคิดในการเปนเจาของรวมของประชาชนในทรัพยสินของทางราชการ  
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4.3  การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น 

ลําดับท่ี 43 

1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ  กฎหมายทองถ่ิน  ผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ

  บริหารสวนตําบลสํานักทอง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

  ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง  

เง่ือนไข และหลักเกณฑตาง ๆ ท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินท่ีไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชน  

ตองรูและยึดเปนแนวทางการปฏิบัติหนาท่ี  การดําเนินการอยางเครงครัด  ปญหาท่ีเกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิด

จากเรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง  

เง่ือนไข และหลักเกณฑตาง ๆ ท่ีมักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเทานั้น หากแตเกิดจาก

ความรูความเขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เง่ือนไขท่ีเก่ียวของอยางผิด ๆ สงผลให

สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิด

ความเสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และทําใหการแกไขปญหาของประชาชน  หรือการพัฒนา

ทองถ่ิน  ขาดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา  

เพราะไมตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนท่ีสมาชิก

สภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน ตองมีความรู  ความเขาใจระเบียบกฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑตาง ๆ ท่ี

สําคัญและท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันมีผลใหเกิดประสิทธิภาพและ

เกิดผลดีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รวมท้ังสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน ไมตองเสี่ยงกับการ

กระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ   

  จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  เห็นความสําคัญใน
การสงเสริมสนับสนุนการใหความรู จึงไดจัดทําโครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน  
ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหมีความรูและ
ความเขาใจในกฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง  หลักเกณฑตางๆ หรือการมีกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หลักเกณฑ  
ตาง ๆ ใหม ๆ เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  ดังกลาว   
 

3.วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน มีการเรียนรู ความเขาใจ เนื้อหาและ 
สาระสําคัญของกฎหมายการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

3.2 เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน ลดความผิดพลาดและความเสียหายจาก 
การเขาใจเพ่ือหากฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง  หลักเกณฑตาง ๆ ท่ีคลาดเคลื่อน 

3.3 เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน มีความเขาใจตัวกฎหมายขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน  และทําใหการบริหารงานเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

3.4 เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน สามารถบริหารงานในองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินไดอยางสําเร็จและบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  ผูบริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

6. วิธีการดําเนินการ 

  6.1  เขียนโครงการเสนอขออนุมัติผูบริหาร 

  6.2  ประชุมจัดเตรียมคณะทํางาน 

  6.3  ดําเนินการตามโครงการ 

  6.4  รายงานผลการดําเนินโครงการ    

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

- 

9. ผูรับผิดชอบ 

  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  10.1 ใหสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน มีการเรียนรู  ความเขาใจ  เนื้อหาและ 

สาระสําคัญของกฎหมายการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  10.2 ใหสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน ลดความผิดพลาดและความเสียหายจาก

การเขาใจเพ่ือหากฎหมาย  ระเบียบ  คําสั่ง  หลักเกณฑตาง ๆ  ท่ีคลาดเคลื่อน 

  10.3 ใหสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน มีความเขาใจตัวกฎหมายขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน  และทําใหการบริหารงานเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
  10.4 ใหสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน สามารถบริหารงานในองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินไดอยางสําเร็จและบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
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ลําดับท่ี 44 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีเจตนารมณท่ีจะพัฒนาระบบ
การปกครองทองถ่ินในประเทศไทยใหมีความเขมแข็ง และเปนรากฐานของการปกครองแบบประชาธิปไตยได
อยางแทจริง โดยไดกําหนดใหมีการจัดแบงและถายโอนภารกิจและทรัพยากรการบริหารจากรัฐบาลสูองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอยางจริงจัง ดังนั้น จึงเปนท่ีคาดหวังไดวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีบทบาทอยาง
สําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยในอนาคต ดวยเหตุผลดังกลาว การ
พัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะรับภารกิจและการจัดบริการ
ใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งท่ี
องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  ไดดําเนินการจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน เพ่ือใหผูเขารับ
การศึกษาอบรมมีความรูและทักษะดานการปกครองสวนทองถ่ิน การดําเนินการทางวินัย และเทคนิคการ
ประชุมสภา อีกท้ังมีเจตคติท่ีเก้ือกูลตอการทํางานรวมกันในดาน พ.ร.บ. ทองถ่ิน ระเบียบขอกฎหมายตางๆ ท่ี
เก่ียวของกับทองถ่ินดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและปฏิบัติงานไดโดยไมผิดระเบียบขอกฎหมาย และเพ่ือใหผูเขารับ
การฝกอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลโดยยึดหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล  

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  ไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร 

จึงไดจัดกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ินข้ึน เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหมีความรูและ

ความเขาใจในกฎหมาย  ระเบียบ คําสั่ง หลักเกณฑตาง ๆ เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ   

3.วัตถุประสงค 

3.๑ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูและเขาใจ ในหลักการบริหารงานทองถ่ิน  

3.๒ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูและเขาใจในระเบียบและขอกฎหมายตางๆของ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

3.๓ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูและเขาใจในเทคนิคและแนวทางการประชุมสภา 

ทองถ่ิน  

3.๔ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีทัศนคติท่ีดีในดานการบริหารงานและนามาปรับมาใชใน 

งานไดจริง  

3.๕ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูและเขาใจในหลักการดําเนินการทางวินัยและสิทธิ 

ประโยชนและสวัสดิการผูบริหารทองถ่ิน 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  ผูบริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

6. วิธีการดําเนินการ 

  ๑. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติผูบริหาร 

  2. ประชุมเตรียมความพรอมวางแผนการดําเนินงาน 

  3. ติดตอประสานงานและประชาสัมพันธโครงการ 

  4. ดําเนินงานตามโครงการ 

  5. สรุปและประเมินผลการจัดทําโครงการ    

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

- 

9. ผูรับผิดชอบ 

  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.๑ สมาชิกสภาทองถ่ินไดเรียนรูและเขาใจในหลักการบริหารงานทองถ่ิน  

10.๒ สมาชิกสภาทองถ่ินไดเรียนรูและเขาใจในระเบียบและขอกฎหมายตางๆขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน  

10.๓ สมาชิกสภาทองถ่ินไดเรียนรูและเขาใจในเทคนิคและแนวทางการประชุมสภาทองถ่ิน  

10.๔ สมาชิกสภาทองถ่ินมีทัศนคติท่ีดีในดานการบริหารงานและนํามาปรับใชในงานไดจริง 
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ลําดับท่ี  45 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสํานักทองใหมีบทบาทในการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 ท่ีออกตามรัฐธรรมนูญมาตรา 284 ซ่ึงไดวางหลักการสําคัญของการกระจายอํานาจเอาไว โดย
กําหนดใหมีคณะกรรมการข้ึนชุดหนึ่ง เพ่ือทําหนาท่ีรับผิดชอบการกําหนดอํานาจหนาท่ีในการจัดระบบการ
ใหบริการสาธารณะของทองถ่ิน รวมถึงการถายโอนภารกิจอํานาจหนาท่ีและรายไดตางๆ อันหลากหลายของ
รัฐบาลจากสวนกลางลงไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะในชวงหลังจากนี้ ระบบความสัมพันธ
ระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางชัดเจน ในอันดับแรก บทบาท
ของราชการสวนภูมิภาคท่ีเคยเปนเสมือนผูบังคับบัญชาของราชการสวนทองถ่ินจะเปลี่ยนไป โดยหันไป
เนนหนักในทางดานของการกํากับดูแลมากกวาอ่ืนใด ในอันดับตอมา ขนาดของราชการสวนกลางและราชการ
สวนภมิูภาคตองปรับตัวใหมีขนาดเล็กลง ในขณะท่ีราชการสวนทองถ่ินจะถูกขยายใหมีขนาดใหญข้ึน 

พิจารณาโครงสรางทางกฎหมายดังกลาวโดยรวมแลว จะพบวาโครงสรางเชนนี้ยึดถือหลักการ 

แบงแยกอํานาจคอนขางเครงครัด ภายใตกลไกการคานอํานาจระหวางสภาฯกับนายกฯ โดยแตละฝายไม

เก่ียวของกันเทาใดนัก กลาวคือ ฝายสภาไมสามารถจะอภิปรายไมไววางใจฝายบริหารได ขณะท่ีนายกฯ ไม

อาจจะยุบสภาไดเชนเดียวกัน เพราะท้ังฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารตางก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชน

นั่นเอง กอปรดวยปจจัยเก้ือหนุนอ่ืนๆ อีกหลายประการ อยางเชน การท่ีกฎหมายระบุกลวิธีในการแกไขปญหา

กรณีสภาทองถ่ิน ไมรับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือ รางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายเพ่ิมเติมเอาไวอยางชัดเจน จะทําใหปญหาการเลนเกมการเมืองในทางสภา ท้ังการตอรองผลประโยชน 

การไมเขาประชุมสภาทองถ่ินอยางไรเหตุผล การดันทุรังไมผานรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

ฯลฯ ยอมสงผลทําใหการปกครองทองถ่ินของไทยจะมีเสถียรภาพทางการเมืองยิ่งข้ึน กาวขามผานความ

ออนแอในเชิงสถาบันอยางในอดีตท่ีผานมา “องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถทําการงานของตนเองได 

(Making local government work) มิใชการใหแตละฝายคานอํานาจ และตรวจสอบการทํางานกันเอง

อยางมากเกินกวาท่ีระบบจะสามารถทําหนาท่ีการงานอยางเปนรูปธรรม” 

  ดวยเหตุนี้ ประเด็นเรื่องการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจจึงเปนท่ีไดรับการวิพากษวิจารณ

อยางมากวา จะประสบปญหาในกรณีท่ีฝายบริหารกับฝายสภาเปนกลุมการเมืองเดียวกัน ทําใหไมมีฝายคานใน

สภาเทศบาล และสงผลใหนายกฯ มีอํานาจมากข้ึน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ ระบบการเลือกตั้งนายกองคการ

บริหารสวนตําบล  โดยตรงเปนไปตามหลักการ “ฝายบริหารท่ีเขมแข็ง” (Strong Executive) หากแตการมี

ฝายบริหารท่ีเขมแข็งแตปราศจากกระบวนการตรวจสอบถวงดุล เชน การจํากัดวาระการดํารงตําแหนง การ

ตรวจสอบการใชอํานาจ การถอดถอนจากฝายนิติบัญญัติ ก็จะสงผลใหโครงสรางทางการเมืองมีเอกภาพต่ําใน

การท่ีจะสรางระบบการตรวจสอบและถวงดุล (check and balance) ใหเกิดข้ึนไดอยางแทจริง 
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ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง จึงไดจัดกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมี

บทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร  การตรวจสอบและถวงดุลอํานาจเปนหลักการสําคัญ

ของการกระจายอํานาจ ก็จะส่งผลให้โครงสร้างทางการเมืองมีเอกภาพต่ําในการท่ีจะสร้างระบบการ

ตรวจสอบและถ่วงดลุ (check and balance) ให้เกิดขึน้ได้อยา่งแท้จริง 

3.วัตถุประสงค 

3.๑ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูและเขาใจ ในหลักการบริหารงานทองถ่ิน  

3.๒ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูและเขาใจในระเบียบและขอกฎหมายตางๆของ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

3.๓ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูและเขาใจในการตรวจสอบการบริหารงานของ 

องคการบริหารสวนตําบลคอนกาม 

3.๔ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีทัศนคติท่ีดีในดานการบริหารงานและเขาใจสิทธิและ 

หนาท่ีของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในการปฏิบัติงาน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

6. วิธีการดําเนินการ 

๑. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติผูบริหาร 

  2. ประชุมเตรียมความพรอมวางแผนการดําเนินงาน 

  3. ติดตอประสานงานและประชาสัมพันธโครงการ 

  4. ดําเนินงานตามโครงการ 

  5. สรุปและประเมินผลการจัดทําโครงการ    

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

- 

9. ผูรับผิดชอบ 

  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.๑ ผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูและเขาใจในหลักการบริหารงานทองถ่ิน  

10.๒ ผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูและเขาใจในระเบียบและขอกฎหมายตางๆขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน  

10.๓ ผูเขารับการฝกอบรมเรียนรูและเขาใจในการตรวจสอบการบริหารงานขององคการ 

บริหารสวนตําบลคอนกาม  

10.๔ ผูเขารับการฝกอบรมมีทัศนคติท่ีดีในดานการบริหารงานและนํามาปรับใชในงานไดจริง 
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ลําดับท่ี  46 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ท่ีออกตามรัฐธรรมนูญมาตรา 284 ซ่ึงไดวางหลักการสําคัญของการกระจายอํานาจ
เอาไว โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการข้ึนชุดหนึ่ง เพ่ือทําหนาท่ีรับผิดชอบการกําหนดอํานาจหนาท่ีในการ
จัดระบบการใหบริการสาธารณะของทองถ่ิน รวมถึงการถายโอนภารกิจอํานาจหนาท่ีและรายไดตางๆ อัน
หลากหลายของรัฐบาลจากสวนกลางลงไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะในชวงหลังจากนี้ ระบบ
ความสัมพันธระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางชัดเจน ในอันดับ
แรก บทบาทของราชการสวนภูมิภาคท่ีเคยเปนเสมือนผูบังคับบัญชาของราชการสวนทองถ่ินจะเปลี่ยนไป โดย
หันไปเนนหนักในทางดานของการกํากับดูแลมากกวาอ่ืนใด ในอันดับตอมา ขนาดของราชการสวนกลางและ
ราชการสวนภูมิภาคตองปรับตัวใหมีขนาดเล็กลง ในขณะท่ีราชการสวนทองถ่ินจะถูกขยายใหมีขนาดใหญข้ึน 
“องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถทําการงานของตนเองได (Making local government work) 

มิใชการใหแตละฝายคานอํานาจ และตรวจสอบการทํางานกันเองอยางมากเกินกวาท่ีระบบจะสามารถทํา

หนาท่ีการงานอยางเปนรูปธรรม” 

  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง จึงไดจัดกิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน

ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง  เพ่ือพัฒนาตนเองและปฏิบัติงานไดโดยไมผิดระเบียบขอ

กฎหมาย และเพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยยึดหลักการบริหารแบบธรรมมาภิบาล 
 

3.วัตถุประสงค 

3.๑ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูและเขาใจ ในหลกัการบริหารงานทองถ่ิน  

3.๒ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูและเขาใจในระเบียบและขอกฎหมายตางๆ ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

3.๓ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูและเขาใจในการตรวจสอบการบริหารงานของ

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

3.๔ เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีทัศนคติท่ีดีในดานการบริหารงานและเขาใจสิทธิและ

หนาท่ีของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในการปฏิบัติงาน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  ผูบริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

6. วิธีการดําเนนิการ 

๑. เขียนโครงการเสนอขออนุมัติผูบริหาร 

  2. ประชุมเตรียมความพรอมวางแผนการดําเนินงาน 

  3. ติดตอประสานงานและประชาสัมพันธโครงการ 

  4. ดําเนินงานตามโครงการ 

  5. สรุปและประเมินผลการจัดทําโครงการ    

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

- 

9. ผูรับผิดชอบ 

  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

   10.๑ ผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูและเขาใจ ในหลกัการบริหารงานทองถ่ิน  

10.๒ ผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูและเขาใจในระเบียบและขอกฎหมายตางๆ ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  

10.๓ ผูเขารับการฝกอบรมไดเรียนรูและเขาใจในการตรวจสอบการบริหารงานขององคการ

บริหารสวนตําบลสํานักทอง 

10.๔ ผูเขารับการฝกอบรมมีทัศนคติท่ีดีในดานการบริหารงานและเขาใจสิทธิและหนาท่ีของ

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในการปฏิบัติงาน 
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4.4  เสริมพลังการมีสวนรวมของชุมชน(Community)  และบูรณาการทุกภาคสวนเพ่ือตอตานการทุจริต 

ลําดับท่ี  47 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   การสงเสริมปลูกจิตสํานึกใหสังคมไทยมีวินัย และยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม ควบคูกับการ
พัฒนาเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางบูรณาการโดยใหประชาชนมีบทบาทสําคัญใน
กระบวนการดําเนินงานอยางมีสวนรวม โปรงใส เสมอภาคและเปนธรรม สรางระบบและกลไกท่ีมีอิสระอยาง
แทจริงในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย ถวงดุจอํานาจ ควบคูกับการพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ตลอดจน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ระบบขอมูลสารสนเทศ รวมท้ังพัฒนาและเผยแพรองคความรูดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตอยางมีจรรยาบรรณและตอเนื่อง  

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง จึงไดมีกิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณี

พบเห็นการทุจริต เพ่ือใหประชาชนและบุคคลท่ัวไปไดมีสวนรวมในกระบวนการดําเนินงานอยางมีสวนรวม 

โปรงใส เสมอภาคและเปนธรรม 
 

3.วัตถุประสงค 

  3.1 เพ่ือประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตคอรัปชั่น 

3.2 เพ่ือใหประชาชนและบุคคลท่ัวไปไดมีสวนรวมในกระบวนการดําเนินงานอยางมีสวนรวม  

โปรงใส เสมอภาคและเปนธรรม  

3.3 เพ่ือพัฒนาเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางบูรณาการ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต จํานวน  5  ปาย 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

เขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 

6. วิธีการดําเนินการ 

  6.1 จางเหมาจัดทําปายโครงการ  

  6.2 ติดตั้งปายประชาสัมพันธ   

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

5,000 .-บาท (หาพันบาทถวน)/ป 

9. ผูรับผิดชอบ 

  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสํานักทอง 
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10. ตวัชีวั้ด/ผลลัพธ์  

  3.1 ประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตคอรัปชั่น 
3.2 ใหประชาชนและบุคคลท่ัวไปไดมีสวนรวมในกระบวนการดําเนินงานอยางมีสวนรวม  

โปรงใส เสมอภาคและเปนธรรม  

3.3 พัฒนาเครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางบูรณาการ 

 

 

 

 

 

 
 

 


	จำนวนประชากรทั้งหมด  5,345 คน  รายละเอียดดังนี้   (ข้อมูล ณ  เดือนมีนาคม พ.ศ.  2560  ที่มา :  สำนักงานทะเบียนและบัตรอำเภอเมืองระยอง)
	"...ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครทำทุกคนให้เป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้
	บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่อยู่ที่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากอยู่ที่การส่งเสริมคนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ ..."

	ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกปัจจุบันที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะ สม โดยเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง และฝ่ายการเมืองท้องถิ่น โดยสร...
	องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขึ้น
	3. วัตถุประสงค์
	3.1 เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
	3.2 เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของศีลธรรมและจริยธรรม สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
	3.3 เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง รู้จักการทำงานเป็นทีม เกิดความรักสามัคคีภายในองค์กร
	4. เป้าหมาย
	ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบลและพนักจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
	สำนักทอง
	5. พื้นที่ดำเนินการ
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