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 1                                                     สวนท่ี 1 
 

บทนํา 
 
1. การวิเคราะหความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ตองการบงชี้ความเสี่ยงของการทุจริตท่ีมีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึน  
ตลอดจนบุคคลหรือหนวยงานท่ีอาจเก่ียวของกับการกระทําทุจริต  เพ่ือพิจารณาวาการควบคุมและการปองกัน
การทุจริตท่ีมีอยูในปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 
 การทุจริตในระดับทองถ่ิน  พบวา  ปจจัยท่ีมีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน  ไดแก  
การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค
สําคัญเพ่ือใหบริการตางๆของรัฐสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนมากข้ึน  มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเชนเดียวกัน 
 ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จําแนกเปน  7  ประเภท  ดังนี้ 

1. การทุจริตดานงบประมาณ  การทําบัญชี  การจัดซ้ือจัดจาง  และการเงินการคลัง  สวนใหญเกิด 
จากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. สภาพหรือปญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล 
3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม 

จริยธรรม 
5. สภาพหรือลักษณะปญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
6. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบ ขาดความหลากหลายในการ 

ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 
7. สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอํานาจ บารมี  และอิทธิพลทองถ่ิน 

 

สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถสรุปประเด็นได ดังนี้ 
1) โอกาส  แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปองกันและปราบปรามการ 

ทุจริตแตพบวายังคงมีชองวางท่ีทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต  ซ่ึงโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจากการบังคับใช
กฎหมายท่ีไมเขมแข็ง  กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม  และอํานาจหนาท่ีโดยเฉพาะขาราชการระดับสูงก็เปน
อีกโอกาสหนึ่งท่ีทําใหเกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ  เปนท่ียอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม  สังคมทุนนิยม  ทําให 
คนในปจจุบันมุงเนนท่ีการสรางความร่ํารวย  ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาท่ีมีแนวโนมท่ีจะทํา
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งข้ึน 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส  การทุจริตในปจจุบนัมีรูปแบบท่ีซับซอนข้ึน   
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายท่ีทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน  ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปรงใสท่ีมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นจึงเปนการยากท่ีจะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้ 

4) การผูกขาด  ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ  ไดแก การจัดซ้ือ – จัดจาง  เปนเรื่องของการ 
ผูกขาด  ดังนั้นจึงมีความเก่ียวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ  ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาท่ีเพ่ือใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ  รูปแบบของการผูกขาด  ไดแก  การ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพ้ืนฐานภาครัฐ 
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5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม  รายไดไมเพียงพอตอรายจาย  ความยากจนถือเปนปจจัย 
หนึ่งท่ีทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต  เพราะความตองการท่ีจะมีสภาพความเปนอยูท่ีดีข้ึน  ทําให
เจาหนาท่ีตองแสวงหาชองทางเพ่ิม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม  คุณธรรม  ในสมัยโบราณ  ความซ่ือสัตยสุจริตเปนคุณธรรมท่ีไดรับการเนน 
เปนพิเศษถือเปนเครื่องวัดความดีของคน  แตในปจจุบัน  พบวา  คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัวบาป
นอยลง  และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งข้ึน  มองแตประโยชนสวนตัวเปนท่ีตั้งมากกวาท่ีจะยึดผลประโยชน
สวนรวม 

7) มีคานิยมท่ีผิด  ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี  คนท่ีมีความซ่ือสัตยสุจริต 
เปนยกยองคนท่ีมีเงิน  คนท่ีเปนเศรษฐี คนท่ีมีตําแหนงหนาท่ีการงานสูง  ดวยเหตุนี้ ผูท่ีมีคานยิมท่ีผิดเห็น
วาการทุจริตเปนวิถีชีวิต  เปนเรื่องปกติธรรมดา  เห็นคนซ่ือเปนคนเซอ  เห็นคนโกงเปนคนฉลาด  ยอมจะทํา
การทุจริตฉอราษฎรบังหลวง  โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป  และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชันในประเทศถือเปนปญหารื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซอนมากยิ่งข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง  โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความม่ันคงของชาติ   เปนปญหา
ลําดับตนๆ ท่ีขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง  เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคสวน
ในสังคมไทย  ไมวาจะเปนภาคการเมือง  ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมวาเปนองคกรท่ีเอ้ือตอการทุจริตคอรรัปชันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยูเสมอ  ซ่ึงไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบการ
ปกครองสวนทองอยางยิ่ง  สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชันมีผลในเชิงลบ  
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชัน  ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีใชประเมินการทุจริตคอรรัปชัน
ท่ัวโลกท่ีจัดโดยองคกรเพ่ือความโปรงใสนานาชาติ  พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป  2555 – 
2558  อยูท่ี  35 – 38 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 100  โดยในป 2558  อยูอันดับท่ี  76  จาก  168  
ประเทศท่ัวโลก   และเปนอันดับท่ี 3  ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซียและ
ลาสุดพบวาผลคะแนนประเทศไทยป 2559  ลดลง 3 คะแนน  จากป 2558  ไดลําดับท่ี 101 จาก 168 
ประเทศซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย  เปนประเทศท่ีมีปญหาการคอรรัปชันอยูในระดับสูง 

แมวาในชวงระยะเวลาท่ีผานมา  ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ปองกันการทุจริตไมวาจะเปนการเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต  
พ.ศ.  2546  การจัดตั้งองคกรตามรัฐธรรมนูญ  โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ  แตปญหา
การทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนมท่ีลดนอยถอยลง  สาเหตุท่ีทําใหการทุจริตเปนปญหาท่ีสําคัญของ
สังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพ้ืนฐานโครงสรางสังคม  ซ่ึงเปนสังคมท่ีตั้งอยูพ้ืนฐานความสัมพันธ
แนวดิ่ง  หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภท่ีทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเก้ือกูลกัน  
โดยเฉพาะในหมูญาติพ่ีนองและพวกพอง  ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม  วัตถุนิยม  ติดความสบาย ยกยองคนท่ี
มีเงินและมีอํานาจ  คนไทยบางสวนมองวาการทุจริตคอรรัปชันเปนเรื่องปกติท่ียอมรับได  ซ่ึงนับไดวาเปน
ปญหาท่ีฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีตหรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทย 
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ไปแลว  ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานท่ีไมไดบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน  จึงสงผล
ใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีไดกลาวมาขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความ
เขมแข็ง 

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3  เริ่มจากป  
พ.ศ. 2560  จนถึงป พ.ศ. 2564  ซ่ึงมุงสูการเปนประเทท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคมมิติ
ใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐ  
ตลอดจนประชาชน  ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ และประชาชน เพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด  
ไทยท้ังชาติตานทุจริต”  มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต  ไมนอย
กวารอยละ 50  ในป พ.ศ. 2564  ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนจะสูงข้ึนไดนั้น  การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับ
ธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึน  เจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน  ไมใช
ตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน  6  
ยุทธศาสตร  ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 2  ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรบัรูการทุจริต 
ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล 

เปนรูปธรรมในทางปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะท่ี 3  ( พ.ศ. 2560 – 2564)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการ
บริหารจัดการท่ีมีความโปรงใส  สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืน  จึงไดดําเนินการ
จัดทําแผนปฏิบัติการปองการทุจริต เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตางๆ ท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางแทจริง 
 
3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 

1) เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 

2) เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง 
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึงประชาชนในทองถ่ิน 

3) เพ่ือใหการบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมือง 
ท่ีดี 

4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม และตรวจสอบของภาคประชาชนในการบริหารกิจการ 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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4. เปาหมาย 
1) ขาราชการฝายการเมือง  ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

รวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนทองถ่ิน  ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม  การขัดกัน
แหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถปองกันปญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของขาราชการ 

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4) กลไก  มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินท่ีมีความเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 

5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบจนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวน 
 
5. ประโยชนของการจัดทําแผน 

1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร  บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมถึง 
ประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง  อันจะนํามาซ่ึงการสรางคานิยม  และอุดมการณในการ
ตอตานการทุจริต  จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม  จริยธรรม  หลักธรรมาภิบาล  รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ท่ีสามารถนําประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 

2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  มี 
ความโปรงใส  เปนธรรมและตรวจสอบได 

3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะพลเมือง 
ท่ีมีจิตสํานึกรักทองถ่ิน อันจะนํามาซ่ึงการสรางเครือขายภาคประชาชนท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ
ทุจริต 

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังจากภายในและภายนอกองคกรท่ีมีความเขมแข็งในการเฝาระวังการทุจริต 

5) องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ  ลดโอกาสในการ 
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จนเปนท่ียอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตนแบบ  ดานการปองกันการทุจริต  อันจะสงผลใหประชาชนในทองถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและใหความ
รวมมือกันเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตท่ีเขมแข็งอยางยั่งยืน 



  ๕                                                                                               สวนท่ี 2  
 

แผนปฏิบัติการปองกันการทจุริต 4 ป 
(พ.ศ.  2561 – 2564) 

องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย   อําเภอหวยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2561 ป  2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสรางสังคม
ที่ไมทนตอการ
ทุจริต 

1.1  การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกบุคลากรทั้ง
ขาราชการการเมืองฝาย
บริหาร  ขาราชการการเมือง
ฝายสภาทองถ่ิน และฝาย
ประจําขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

(1)  โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
(2) โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 
(3) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
(4) มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการตอตาน 
การทุจริต 
(5) กิจกรรมใหความรู เร่ือง ผลประโยชนทบัซอนใหกับ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตาํบลทับสวาย 
(6) มาตรการจัดทาํคูมือการปองกันผลประโยชน 
ทับซอน 
 

20,000 
- 

10,000 
- 
 
- 
 
 
- 

20,000 
- 

10,000 
- 
 
- 
 
 
- 
 

20,000 
- 

10,000 
- 
 
- 
 
 
- 
 

20,000 
- 

10,000 
- 
 
- 
 
 
- 
 

 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
       ไมใช      
     งบประมาณ 

1.2  การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกประชาชน
ทุกภาคสวนในทองถ่ิน 

(1)  ปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว   
(2) โครงการปลูกผักริมร้ัว 
(3) โครงการสรางอาชีพ  สรางรายได ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

10,000 
20,000 
20,000 

10,000 
20,000 
20,000 

10,000 
20,000 
20,000 

10,000 
20,000 
20,000 

 

 

1.3  การสรางจติสํานึกและ
ความตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน 
 

โครงการ โตไปไมโกง ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตาํบลทับสวาย 
 

- - - - ไมใชงบประมาณ 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2561 ป  2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2.  การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ปองกันการทุจริต 

2.1  แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร 
 

กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

- - - - ไมใชงบประมาณ 

2.2 มาตรการสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

(1) มาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
(2) กิจกรรม ควบคุมการเบิกจายตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป 
(3) กิจกรรมการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพสัด ุ
(4)  โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการ 
จัดซื้อ – จัดจาง 
(5) โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
(6) กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ 
 

- 
- 
 
- 
- 
 

25,000 
- 

- 
- 
 
- 
- 
 

25,000 
- 

- 
- 
 
- 
- 
 

25,000 
- 

- 
- 
 
- 
- 
 

25,000 
- 

   
 
    ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 

2.3  มาตรการการใชดุลพินิจ
และใชอํานาจหนาที่ใหเปนไป
ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี
 

(1) กิจกรรมการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
(2)  โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 
    ไมใชงบประมาณ 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2561 ป  2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2.  การบริหาร
ราชการเพ่ือ
ปองกันการทุจริต 

2.4  การเชิดชูเกียรติแก
หนวยงาน/บุคคลในการ
ดําเนินกิจการการประพฤติ
ปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ 
 

กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

 

2.5  มาตรการจัดการ ใน
กรณีไดทราบหรือรับแจงหรือ
ตรวจสอบพบการทจุริต 

(1) มาตรการจัดทาํขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
(2) กิจกรรมการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของ
องคการบริหารสวนตําบลทบัสวาย 
(3) มาตรการใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและองคกรอิสระ 
(4)  มาตรการแตงตั้งผูรับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองรองเรียน 
(5) มาตรการดําเนนิการเก่ียวกับเร่ืองรองเรียน กรณี
เจาหนาที่องคการบริหารสวนตาํบลทับสวายถูกกลาวหา
วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ 

- 
- 
 
- 
 
- 
- 

- 
- 
 
- 
 
- 
- 

- 
- 
 
- 
 
- 
- 

- 
- 
 
- 
 
- 
- 

 
 
 
    ไมใชงบประมาณ 
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มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2561 ป  2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การสงเสริม
บทบาทและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน 

3.1  จัดใหมีและเผยแพร
ขอมูลขาวสารในชองทางที่
เปนการอํานวยความสะดวก
แกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบ การปฏิบตัิราชการ
ตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดทุก
ข้ันตอน 
 

(1) มาตรการปรับปรุงศูนยขอมลูขาวสารขององคการ
บริหารสวนตาํบลทับสวายใหมปีระสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
(2) โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารที่สาํคัญและ
หลากหลาย 
(3) กิจกรรม การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน 
การคลัง พัสดุ และทรัพยสนิขององคการบริหารสวน
ตําบลทับสวาย  และการรับเร่ืองรองเรียนเก่ียวกับ
การเงินการคลัง 
 
 

- 
 

25.000 
 
- 

- 
 

25,000 
 
- 

- 
 

25,000 
 
- 

- 
 

25,000 
 
- 

ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 

 3.2  การรับฟงความคิดเห็น
การรับและตอบสนองเร่ือง
รองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน 
 

(1) โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
(2) การดําเนนิงานศูนยรับเร่ืองเรียนรองทุกของคการ
บริหารสวนตาํบลทับสวาย 
(3) โครงการองคการบริหารสวนตําบลทบัสวาย
เคลื่อนที่  
(4) กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผู
รองเรียน/รองทุกขรับทราบ 
 

10,000 
- 
 

10,000 
 
- 

10,000 
- 
 

10,000 
 
- 

10,000 
- 
 

10,000 
 
- 

10,000 
- 
 

10,000 
 
- 

 
ไมใชงบประมาณ 
 
 
 
ไมใชงบประมาณ 

 

 

 

 

 



  ๙                                                                                               สวนท่ี 2  
 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2561 ป  2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การสงเสริม
บทบาทและการมี
สวนรวมของภาค
ประชาชน 

3.3  การสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมบริหาร
กิจการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
 

(1) มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการ
จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทบัสวาย 
(2) ประชุมประชาคมหมูบาน และประชาคมตาํบล 
(3) การสงเสริมและสนบัสนุนการจัดทําแผนชุมชน 
(4) มาตรการแตงตั้งตวัแทนประชาคมเขารวมเปน
คณะกรรมการตรวจรับงานจาง 
 
 
 

- 
 

30,000 
20,000 

- 

- 
 

30,000 
20,000 

 

- 
 

30,000 
20,000 

 

- 
 

30,000 
20,000 

ไมใชงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ๑๐                                                                                               สวนท่ี 2  
 

 

มิติ ภารกิจตามมิต ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ป 2561 ป  2562 ป 2563 ป 2564 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การเสริมสราง
และปรับปรุงกลไกใน
การตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

4.1 มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด 
 

(1) โครงการจัดทาํแผนการตรวจสอบภายในประจาํป 
ประจําปงบประมาณ  2561 
(2) โครงการจัดทาํรายงานการควบคุมภายใน 
(3) กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 
 
 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

 
 
   ไมใชงบประมาณ 

4.2 การสนับสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบตัิหรือการ
บริหารราชการตามชองทางที่
สามารถดําเนินการได 
 

กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชน 
ไดรับทราบ 
 
 

- - - - ไมใชงบประมาณ 

4.3  การสงเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาทองถ่ิน 
 

(1)กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาทองถ่ิน 
(2) กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบตัิงานของฝายบริหาร 
 

20,000 
 
- 

20,000 
 
- 

20,000 
 
- 

20,000 
 
- 

 
 
ไมใชงบประมาณ 

4.4  เสริมพลังการมีสวนรวม
ของชุมชน (community)  
และบูรณาการทุกภาคสวน
เพื่อตอตานการทุจริต 
 

กิจกรรมการติดปายประชาสัมพนัธกรณีพบเห็นการ
ทุจริต 

10,000 10,000 10,000 10,000  

 



 11 สวนท่ี 3 

รายละเอียดโครงการ /กิจกรรม /มาตรการ 
 

ลําดับท่ี 1 
 

๑.ช่ือโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการท่ีดี (Good governce) เปนหลักสําคัญในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถสอบได รวมท้ังเปนการเสริมสรางจิตสํานึกในการทํางาน
และความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกันไดอีกดวย จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันท่ีเปนปญหาเรื้อรังท่ีมีสวนบั่นทอนความ
เจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชัน
อยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริจคอรรัปชันในสังคมไทยดังกลาว    ทุกภาคสวนในสังคมไทย
ตางเห็นพองตรงกันวาการท่ีจะทําใหปญหาคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปไดในท่ีสุดนั้น ตองนําหลังธรรมาภิ
บาลไปปรับใชทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชา
สังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมท้ังสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต ควบคูกับ
การเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางท่ีไมเอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน  ท้ังนี้ กลไกนําหลักธรรมาภิ
บาลซ่ึงประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบและตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลและการมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการนั้น  ในบทบัญญัติของ
กฏหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงไดวางกรอบการนําหลักธรรมาภบิาลไปเปนแนวทางการปฏิรูป
การบริหารการปกครองของหนวยงานองคกรตางๆของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวา
ประเทศไทยมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนแลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิ
บาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐนั้น ปจจุบันยังคงอยูบน
ความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลซ่ึงประกอบดวย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) 
หลักความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได (Accountability) หลักความ
มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวนรวม (Participation) ดังนั้นการพิจารณาคัดเลือกนํา
องคประกอบของหลักธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใส
สําหรับหนวยงานหรือองคกรใดๆจะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดําเนินงาน
องคกรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสรางระบบบริหารจัดการบานเมืองและสังคมท่ีดีไดตอไป 
 ดังนั้น เพ่ือประโยชนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลทับสวาย องคการบริหาร
สวนตําบลทับสวายจึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม  
และจริยธรรม 
 2.  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 
 



๑๒ 
  
 3.  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการนําเนินชีวิตได 
 4.  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆไปประยุกตใชในการทํางานใหกับ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

4. เปาหมาย 
 ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบล 
ทับสวาย 
 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

6.วิธีดําเนินการ 
 1.จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
 2.มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3.ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4.จัดทํากําหนดการและหัวขออบรม 
 5.สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 
 

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

8.งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 
 20,000.-บาท/ป 
 

9.ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

10.ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม 
และจริยธรรม 
 10.2.  ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 10.3.  ผูบรหิารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 
 10.4.  ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 



๑๓ 
  

ลําดับท่ี 2 
 

1.ช่ือโครงการ : โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาประเทศท่ีกาวหนาประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของโลก
ท่ีมากับกระแสโลกาภิวัฒน มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆใหเปนคนดี ซ่ึงมีความ
เก่ียวของโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาท่ีของรัฐ” ซ่ึงไดรับ
หมอบหมายภารกิจในการบริหารสาธารณะแกประชาชน ใชอํานาจท่ีไดรับอยางซ่ือสัตย ตองดูแล จัดการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
และตอประเทศชาติ 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเก่ียวกับ
ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริม
คุณธรรม ในองคกรเพ่ือเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม 
 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดเพ่ือตระหนักถึงการสรางจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย 
สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนแบบอยางท่ีดีแกประชาชน จึงไดทําโครงการ
เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชนสูงสุดของประชาชน 
 

3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหพนักงานเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลทับสวายมีคุณธรรมจริยธรรม 
เขาใจหลักธรรมของพุทธศาสนา และนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตสวนตัว และในการปฏิบัติราชการ 
 3.2 เพ่ือใหพนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกรวมใน
การเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนแกครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สรางสํานึกในการทําความดี รูจักการให การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะ
ประโยชนรวมกัน 
 3.3 เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีขององคการบริหารสวนตําบลทับสวายในการเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูบริหาร   สมาชิกสภา  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
6.วิธีการดําเนินการ 
 จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบงเปน 2 แนวทางคือ 
 6.1 การกิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผูบริหาร ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบลทับสวายบรรยายใหความรูแกสมาชิกสภา  พนักงานเจาหนาท่ี 
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 6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนนอกสถานท่ี สงเสริมใหความรู สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ แบงปน
และเห็นคุณคาของการเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม หรือ
ทําบุญถวายทานแกพระภิกษุสงฆท่ีชราภาพ หรืออาพาธ เปนตน 
 
 

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

8.งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9.ผูรับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 พนักงาน เจาหนาท่ี มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 10.2 พนักงาน เจาหนาท่ี ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมใน
การสรางสังคมแหงคุณธรรมจริยธรรมและสมานฉันท สรางประโยชนแกครอบครัวและประเทศชาติ รูจักการ
ใหและการเสียสระเพ่ือประโยชนสวนรวม 
 10.3 สรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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ลําดับท่ี 3 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  
 

2. หลักการและเหตุผล  
 ภายใตการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒนท่ีปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว  และสลับซับซอนมากยิ่งข้ึน  
จําเปนตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาทองถ่ินใหเหมาะสม   ซ่ึงหัวใจสําคัญของการ
ทํางานรวมกันเปนหมูคณะอีกอยางท่ีขาดไมไดคือคุณธรรม  จริยธรรม  เพราะคุณธรรมและจริยธรรม  หมายถึง 
การประพฤติ  ปฏิบัติ อันถูกตองดีงาม  ท้ังกาย  วาจา ใจ ท้ังตอตนเอง  ตอผูอ่ืน  และตอสังคม  ซ่ึงถาบุคลากร
ทุกคนท่ีทํางานรวมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจําใจของตนเองแลว  การปฏิบัติงานทุกอยางตองลุลวงไป
ดวยดีและมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  โปรงใส  สามารถตรวจสอบไดและผูมารับบริการอยางประชาชนก็ไดรับ
ความเชื่อม่ันและไววางใจท่ีจะเขามารับบริการท่ีองคกรนั้นๆ 

 เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมท้ังในดานบุคลากร  ไดแก บุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร  
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน และขาราชการฝายประจํา  รวมถึงพนักงานจาง  และเพ่ือเปนสราง
จิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏบิัติตามประมวลจริยธรรม  องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย
จึงไดจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม ข้ึน 
 

3.  วัตถุประสงค 
 3.1  เพ่ือเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต 

 3.2  เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีใหเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชน 

 3.3  เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

 3.4  เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมี
ผลประโยชนทับซอน 
 

4.  เปาหมาย 

 ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล   
จํานวน  48   คน    
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

6.  วิธีการดําเนินการ 

 จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย  โดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถมาถายทอดความรูและ
ประสบการณตางๆในการปลูกและปลุกจิตสํานึกในการตอตานการทุจริต  ใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดม่ัน
ในหลกัคุณธรรม  และจริยธรรม   
 

7.  ระยะเวลาการดําเนินการ 

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

 10,000.-บาท/ป 
 

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 

 ประชาชนผูมารับบริการท่ีองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย  ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน  โดยแบบประเมินเปนตัวชี้วัด และตองไดรับผลการประเมินไมต่ํากวารอยละ 70 

 ผลลัพธ 
 ผูบริหาร  สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย  เกิดจิตสํานึกท่ีดีในการตอตาน
การทุจริตและประพฤติปฏิบัติโดยยึดม่ันตามหลักประมวลจริยธรรม 
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ลําดับท่ี 4 
 

1.  ช่ือโครงการ  : มาตรการ  “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริต” 
2.  หลักการและเหตุผล 
 ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2556 – 2560)   
มุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริต 
ทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐ  ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชน    เพ่ือใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ  โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติตานทุจริต”  มีเปาหมายหลัก
เพ่ือใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption  Perceptions Index : CPI)   
ไมนอยกวารอยละ  50  ในป พ.ศ. 2564 
 ดังนั้น  เพ่ือใหการบริหารงานในพ้ืนท่ีสามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน  องคการบริหาร
สวนตําบลทับสวายจึงไดกําหนดมาตรการเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตข้ึน  เพ่ือใหสามารถ
แปลงแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3  (พ.ศ. 2556 – 2560)   
ไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
3.  วัตถุประสงค 
 3.1  เพ่ือเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  
ขาราชการฝายประจํา  ลูกจางประจํา  ตลอดจนพนักงานจางท่ัวไป 
 3.2  เพ่ือสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะผูบริหาร
ทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน  ขาราชการฝายประจํา  ลูกจางประจํา  ตลอดจนพนักงานท่ัวไป 
4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
 ขอมูล/องคความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพรมากกวา  5  เรื่องข้ึนไป 
5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
6.  วิธีดําเนินการ 
 1.  รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการตอตานการ
ทุจริต อาทิ กฎหมาย  ป.ป.ช.  มาตรา 100  มาตรา  103  มาตรา  103/7  สื่อประชาสัมพันธตางๆท่ี
เก่ียวของกับการปลูกจิตสํานึก 
 2.  เผยแพร ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู  ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติ
อยางเครงครัดผานโครงการ/กิจกรรม  และสื่อชองทางตางๆ 
 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
 

8.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
9.  ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานกฎหมายและคดี สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนขอมูล /องคความรูดานการตอตานการทุจริตท่ีนํามาเผยแพร 
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ลําดับท่ี 5 

 
1.ช่ือโครงการ : กิจกรรมใหความรู เรื่อง ผลประโยชนทับซอนใหกับพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 

ขององคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

2.หลักการและเหตุผล 
 ดวยสถานการณหรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของจนสงผลกระทบตอ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง  การกระทําดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนา
หรือไมเจตนาหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งท่ีผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้
เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชน
ของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือพวกพอง 
 “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และมีการ
ใชอิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอ
ผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชรูปตัวเงินหรือทรัพยสินก็ได  อาทิการแตงตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหนงในองคกร
ตางๆ ท้ังในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการท่ีบุคคลผูมีอํานาจท่ีตัดสินใจใหญาติพ่ีนอง
หรือบริษัทท่ีตนมีสวนไดสวนเสียไดรับสัมปทานหรือผลประโยชนจากทางราชการโดยมิชอบ ท้ังนี้หมายรวมถึง
ความขัดแยงกันระหวางผลงานตองเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ โดยกําหนดใหหนวยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองคกร เพ่ือใหความรูเรื่องการ
ปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ี เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลทับสวายจึงไดจัดกิจกรรมใหความรู ความเขาใจการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนแกบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลทับสวายเพ่ือปองกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ ผานการประชุมผูบริหารกับพนักงานสวนตําบลทับสวายเพ่ือใหพนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือ
ระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน เพ่ือไมใหเกิดผลประโยชน
ทับซอน 
 

3.วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหความรู ความเขาใจแกพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเก่ียวกับการปองกันผลประโยชน 
ทับซอน 
 3.2 เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมและวิธีการทํางานท่ีสุจริตโปรงใสของขาราชการและเจาหนาท่ีของ
องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 3.3 เพ่ือเสริมสรางใหขาราชการและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลทับสวายมีจิตสํานึก 
คานิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซ่ือสัตย สุจริต มุงม่ันทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันม่ันคง สงผล
ใหหนวยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชันมุงสูการเปนขาราชการทองถ่ินไทยใสสะอาด 
 

4.เปาหมาย 
 พนกังานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
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6.วิธีการดําเนินการ 
 จัดประชุมประจําเดือน และใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอน 
7.ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561– 2564) 
8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานกฎหมายและคดี สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวชี้วัด 
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความเขาใจเรื่องผลประโยชนทับซอน 
 ผลลัพธ 
 พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางมีความรูเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไมยุงเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน 
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ลําดับท่ี  6 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน” 
 

2. หลักการและเหตูผล 
 รัฐบาลภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดใหความสําคัญกับการปองกันและปราบปราม
การทุจริตเปนวาระแหงชาติ และรัฐบาลไดแถลงนโยบาย 11 ดาน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการสงเสริมการ
บริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปราบปรามการทุจิตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดย
จัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรมยึดหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือสรางความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสรางระบบคุณธรรม รวมท้ังปรับปรุง
และจัดใหมีกฎหมายท่ีครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชนทับซอนใน
ภาครัฐทุกระดับ 
 ปจจุบันหนวยงานตางๆ เชน สํานักงาน ก.พ. จึงไดเผยแพรองคความรูท่ีเก่ียวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest)สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ และองคกรตามรัฐธรรมนูญ ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564 ) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมความโปรงใสการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุม
ประเด็นการประเมิน 5 ดาน อันรวมถึง การตอตานการทุจริตในองคกร ซ่ึงสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ
ดําเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชนทับซอน ผานกิจกรรมตางๆ อันรวมถึงการใหความรูตามคูมือหรือประมวล
จริยธรรมเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาท่ีในหนวยงานดวย 
 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตขางตน 
และเพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐการปฏิบัติ
ใหเปนกลไกสําคัญท่ีจะปองกันการทุจริต    โดยเฉพาะการกระทําท่ีเอ้ือตอการมีผลประโยชนทับซอนของ
เจาหนาท่ีในภาครัฐ    องคการบริหารสวนตําบลทับสวายจึงไดตะหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหา
คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนข้ึน เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรให
เกิดความตระหนักถึงปญหาในเรื่องดังกลาว รวมท้ัง เปนขอมูลใหประชาชนและผูสนใจไดศึกษา เพ่ือเปน
พ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการรวมกันรณรงคสรางสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติ
มิชอบในสังคมไทยใหเทียบเทามาตรฐานสากลไดตอไป 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือผลิตคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนขององคการบริหารสวนตําบลทับสวายใหบุคลากร
ผูปฏิบัติงานนําไปเปนองครูในการทํางานใหเปนไปดวยความถูกตอง 
 3.2 เพ่ือเปนประโยชนในการเสริมสรางความรู ความเขาใจแกบุคลากรใหเกิดความตระหนักปญหา
การทุจริตคอรรัปชัน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1. ศึกษาและรวบรวมขอมูล 
 6.2. จัดทํา (ราง) คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 
 6.3. ตรวจสอบความถูกตอง 
 6.4. จัดทําคูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน 
 6.5. แจกจายใหบุคลากร 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานกฎหมายและคดี สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
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ลําดับท่ี 7 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการปลูกตนไมเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว  
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 
 เนื่องดวยปจจุบัน โลกกําลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ   (Climate 
Change) ท่ีทําใหอุณหภูมิโลกสูงข้ึน หรือท่ีเรียกวา สภาวะโลกรอน ซ่ึงสงผลใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติ
ท่ีมีผลกระทบกับชีวิตมนุษย   อาทิ   เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา  ฝนตกไมตรงฤดูกาล   อากาศหนาวและ
หิมะตกในประเทศท่ีไมเคยมีหิมะตก เปนตน    สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไมทําลายปาของมนุษย   ดังนั้น 
ประเทศตางๆท่ัวโลก จึงไดรวมมือกันปองกันและแกไขภาวะโลกรอน ซ่ึงเปนปญหาท่ีสําคัญสงผลตอคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ    การเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวจึงเปนหนทางหนึ่งในการแกไข
ปญหาภาวะโลกรอนโดยตรงเนื่องจากตนไมเปนแหลงดูดซับกาซคารบอนไดออกไซดแหลงกรองมลพิษ  และ
ผลิตกาซออกซิเจน อีกท้ังเปนการสรางความสมดุลการใชพ้ืนท่ีใหเกิดความเหมาะสม   ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวใน
พ้ืนท่ีนั้นๆลงไดอยางนอย 2 องศาเซลเซียส   เพ่ือเปนการแกไขปญหาภาวะโลกรอน   องคการบริหารสวนตําบล
ทับสวาย จึงไดจัดทําโครงการ    “ปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว”  ข้ึน  เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการ
แกไขปญหาภาวะโลกรอนสรางเมืองนาอยูสวยงาม (Beautified city) และรวมถวายเปนราชสักการะในวโรกาส
มหามงคลดังกลาว ดังนั้น    สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย   จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนมาเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในพ้ืนท่ีกสิกรรมของประชาชนและพ้ืนท่ีวางเปลาในเขตองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย
เพ่ือใหเกิดความรมรื่นแกชุมชน พรอมท้ังเปนการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเปน
สาธารณะรวมกัน 
 3.2 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียวในตําบลทับสวาย 
 3.3 เพ่ือใหประชาชนนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เกิดความสมดุลเพ่ิม
มูลคาทรัพยากรท่ีมีและลดภาวะโลกรอน 
 3.4 สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยู สวยงาม (Beautified City) สรางความรมรื่นและ 
คลายรอนแกประชาชน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนรวมกันปลูกตนไม   จํานวน   2,000   ตน 
 

5.พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีสาธารณะในเขตตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
6. วิธีดําเนินงาน 
 6.1 ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนในทองถ่ินเขา
รวมกิจกรรม 
 6.2 ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี ใหจัดเตรียมสถานท่ีเพ่ือปลูกตนไม 
 6.3 จัดซ้ือกลาไม พันธุไม เพ่ือใชในโครงการ   
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 6.4 ดําเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนใน
ทองถ่ิน 
 6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดย องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 10,000.-บาท/ป 
 

9.ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ทําใหผูเขารวมกิจกรรมรูถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 10.2 ทําใหเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมและสิ่งแวดลอมท่ีดีและชวยลดภาวะโลกรอน 
 10.3 ทําใหประชาชนมีจิตสํานึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 10.4 ทําใหเยาวชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสรางความรมรื่น 
ในชุมชน 
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ลําดับท่ี 8 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการปลูกผักริมรั้ว 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันปญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีข้ึน    ซ่ึงเห็นไดจากสถิติของผูปวยท่ีมารับ
บริการรักษาพยาบาลท่ีโรงพยาบาลมีจํานวนมากข้ึนเรื่อยๆ   และอัตราการปวยจากโรคท่ีไมติดตอเพ่ิมสูงข้ึน 
โรงพยาบาลก็ตองเพ่ิมขนาดของโรงพยาบาลเพ่ือใหรอบรับผูท่ีมารับบริการ ซ่ึงเปนภาระท่ีรัฐบาลจะตองเสีย
งบประมาณในการดําเนินการเปนอันมาก และเปนการแกไขปญหาท่ีปลายเหตุเนื่องจากตนเหตุของปญหา
สุขภาพท่ีสําคัญมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารท่ีไมถูกสุขลักษณะอาหารท่ีมีการปลอมปนสารเคมี  หรือผัก
ผลไมท่ีไมปลอดสารพิษ   เพราะเกษตรกรผูผลิตใชสารกําจัดศัตรูพืชอยางไมถูกวิธี   เพ่ือเหตุผลทางการคาและ
การพาณิชย ทําใหสารเคมีท่ีเปนโทษเหลานั้น ตกอยูกับผูบริโภคอยางยากท่ีจะหลีกเลี่ยง  แนวทางในการ
ปองกันปญหาท่ีเปนการแกท่ีตนเหตุแบบยั่งยืน คือการใหสุขศึกษาแกประชาชน และการสงเสริมการปลูกผัก
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
 การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรียก็เปนหนทางหนึ่งท่ีจะชวยใหผูบริโภคไดรับสารอาหารท่ีดี 
มีประโยชนแตกระนั้นสําหรับประชาชนท่ีไมเคยปลูกผักเลยก็เปนปญหาในการท่ีจะเริ่มตนท่ีจะเรียนรูการปลูก
ผักดวยตนเอง   องคการบริหารสวนตําบลทับสวายตระหนักในปญหานี้   จึงไดรวมกันจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย 
 1.2 เพ่ืออนุรักษพืชผักถ่ิน พันธุพ้ืนเมืองและขยายพันธุพืชท่ีปลอดสารอาหารใหคงอยูไว 
 3.3 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพ่ือใหเหมาะสมแกเกษตรแบบพอเพียงโดยปราศจาก
การใชสารเคมีสงเคราะหใดๆ 
 3.4 ลดรายจายในครัวเรือนเสริมสรางความรูความเขาใจและใชแนวทางตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนท่ัวไป 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 พ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ข้ันตอนเตรียมการ 
  - มีการวางแผนใหความรู แบงกลุมยอย แบงหัวขอโครงงาน จัดตั้งทีมงานท่ีเปนผูประสาน 
  - รวบรวมขอมูลประชาชนท่ีปลูกผักอินทรียไวรับประทานเองเพ่ือสรางแรงจูงใจ 
  - บางกลุมยอย แบงหัวขอโครงงาน จัดตั้งทีมงานท่ีเปนผูประสานงาน 
 6.2 ข้ันปฏิบัต ิ
  -  รวบรวมขอมูลภายนอกท่ีใหความรูเก่ียวกับการปลูกและดูแลผักอินทรียเพ่ือใหผูท่ีเขารวม
โครงการไดศึกษากอนลงมือปฏิบัติ 
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  - แจกจายและเปลี่ยนพันธุผัก 
  - กระตุนการนําเสนอของผูเขารวมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถายทอดวิทยาการ 
ซ่ึงกันและกัน 
  - จัดใหมีการนําเสนอผลผลิตอยางตอเนื่อง โดยมีการกําหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม 
 6.3 ข้ันประเมินผล 
  - การนําเสนอผลงานท่ีกําลังเพราะปลูก และ ผลผลิตท่ีสําเร็จแลว 
  - มีการสํารวจความกาวหนาของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรียเพ่ือการ
บริโภค (จํานวนครัวเรือน คิดเปนรอยละ) 
  - ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพราะปลูกดีข้ึน 
  - ข้ันปรับปรุงและพัฒนา 
  - มีการสรุปปญหาท่ีได จากการดําเนินการท่ีผานมา โดยดูตัวชี้วัดจากการประเมินผล และหา
แนวทางแกไขรวมกัน 
  - สงเสริมใหเกิดธนาคารพันธุพืชสวนครัวสําหรับใหบริการ  

 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 20,000.-บาท/ป 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคม  องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 สมาชิกท่ีเขารวมโครงการมีความรูและนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย 
 10.2 สมาชิกสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติไดจริง 
 10.3 เพ่ิมผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ 
 10.4 ผูเขารวมโครงการไดรับประโยชนจากการปลูกผักบริโภคเอง ไดเกิดการเรียนรูตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเกิดประโยชนตอตนเองและเกิดการแบงปน 
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ลําดับท่ี  9 
 
 1. ช่ือโครงการ : โครงการสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

 โครงการอบรมใหความรูสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เปนโครงการตาม

แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  ไดทรงเล็งเห็นสภาพความเปนอยูท่ียากจน

ของราษฎร พรอมท้ังพระราชทานแนวทางการดําเนินงานใหหนวยงานตางๆ นําไปวางแผนปฏิบัติงานใหความ

ชวยเหลือแกไขปญหาใหกับราษฎรผูประสบความทุกขยาก ดอยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคตางๆ ท่ัว

ประเทศ โดยเนนใหผลการดําเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเปนเบื้องแรกใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยาง     

“พออยู   พอกิน”  และขณะเดียวกันก็เปนการปูพ้ืนฐานไวสําหรับ   "ความกินดี อยูดี ในอนาคต” ดวย   ดังนั้น   

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจึงเปนโครงการท่ีมุงพัฒนาราษฎรผูยากไรใหมีฐานะ ความเปนอยูท่ีดีข้ึน

โดยเฉพาะประชาชนในชนบทท่ีอยูหางไกล ทุรกันดารและยากจนอยางแทจริง โดยมีหลักการสําคัญคือ การ

แกไขปญหาเฉพาะหนา เปนข้ันตอนตามลําดับความจําเปน ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง สงเสริมความรู และ

เทคนิควิชาการสมัยใหมท่ีเหมาะสมนอกจากนั้น ยังมุงเนนการสรางกระบวนการเรียนรูเพ่ือใหชุมชนสามารถ

วิเคราะหปญหา และความตองการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตท่ีสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี และ

ความพรอมของเกษตรกรไดดวยตนเอง โดยใชกระบวนการแบบมีสวนรวมของเกษตรกร 
 องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย จึงไดจัดทําโครงการใหความรูการสรางอาชีพ สรางรายได โดยมี
แนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเปนหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาประยุกต
เผยแพรใหกับผูมีรายไดนอย ดอยโอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 สงเสริมอาชีพใหกับคนยากจนในตําบลทับสวาย 
 3.2 สงเสริมความรูความเขาใจในการเพาะเห็ดใหกับคนยากจนในตําบลทับสวาย 
 3.3 สามารถนําความรูไปสรางรายไดใหกับตนเอง 
 3.4 สามารถนําเห็ดไปแปรรูปเปนสินคาตางๆ 
 3.5 สรางแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนและผูมีความสนใจในการสรางอาชีพในตําบลทับสวาย 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชาสัมพันธโครงการในกลุมเปาหมายรับทราบ 
 6.2 จัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการเพาะเห็ดใหกับผูรวมโครงการ 
 6.3 ศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง 
 6.4 ฝกปฏิบัติงานอยางจริงจัง 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
8. งบประมาณดําเนินการ 
  20,0000.-บาท/ป 
9. ผูรับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเพราะเห็ด 

10.2 ผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการแปรรูป 
10.3 ผูเขารวมโครงการสามารถนําไปประกอบอาชีพได 
10.4 มีรายไดเพ่ิมข้ึน ลดรายจาย เกิดความพอเพียง 
10.5 เกิดการเรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ลําดับท่ี 10 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการ “โตไปไมโกง ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ในปจจุบันการทุจริตคอรรัปชันเปนปญหาท่ีกําลังทําลายสังคมอยางรุนแรงและฝงรากลึก เปนปญหาท่ี
สะทอนสังคมวิกฤตการณดวยคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม   ซ่ึงการท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืนนั้นคน
ในสังคมตองมีคานิยมในการรักษาความดีและรูสึกไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 
2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีใน
การพัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการ
บริการสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (5) สงเสริมการศึกษาและศาสนา วัฒนธรรม 
และ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนตําบล เมือง
พัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน
ของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี้ (9)จัดการศึกษา การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส   และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542   และแกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ท่ีตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนท่ีสมบูรณท้ังดานรางกาย จิตใจ 
อารมณ สังคมและสติปญญา ความรู  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยาง
มีความสุข และมาตรา25 กําหนดใหรัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดตั้งแหลงเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
นั้น 
 องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย   พิจารณาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการ 
“โตไปไมโกงของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย” ข้ึน เพ่ือเปนการสรางภูมิคุมกันและ
คานิยมท่ีถูกตองซ่ึงจะเปนรากฐานท่ีสําคัญ ท่ีทําใหเด็กและเยาวชนเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และเปน
การปองกันแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชันท่ีไดผลท่ีสุด   โดยการปลูกฝงจิตสํานึกใหเด็กและเยาวชนรักความ
ถูกตอง มีความซ่ือสัตยสุจริต การยึดม่ันในความสัตยจริงรูจักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติตอตนเองและผูอ่ืนโดยชอบ 
ไมคดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม ตระหนักรูและคํานึงถึงสังคมสวนรวมมีความรับผิดชอบตอ
ตนเองในการกระทําใดๆ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กเล็กเปนคนดีมีคุณธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต 
 3.2 เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กเล็ก ไมยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ 
 3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กเล็กมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษา
ประโยชนสวนรวม 
 

4. เปาหมาย 
 เชิงปริมาณ 

เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย  จํานวน   55  คน 
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 เชิงคุณภาพ 
 เด็กเล็กเกิดความตระหนักรู สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถนําความรูประสบการณท่ีไดรับมา
ปรับใชกับตนเอง และสังคมสวนรวมไดอยางมีความสุข 
 

5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 5.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 5.2 ดําเนินการตามโครงการ 
 5.3 สรุปผลการดําเนินการตามโครงการ 
 

6. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

7. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

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

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 10.1 เด็กเล็กไดรับการปลูกฝงใหเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต 
 10.2 เด็กเล็กมีภูมิคุมกันทางสังคม มายอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
 10.3 เด็กเล็กมีจิตสาธารณะ และพรอมท่ีจะเสียสละประโยชนสวนตน เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม 
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ลําดับท่ี 11 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 
3 ฉบับ ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป 2564 ซ่ึงมุงสูประเทศท่ีมีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรมเปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจาก
ฝายการเมือง หนวยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน
เพ่ือใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนด
วิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือใหประเทศไทยไดรับการ
ประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI ) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 
2564 ซ่ึงการท่ีระดับคะแนนสูงข้ึนไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลท่ีสูงข้ึนเจาหนาท่ีของ
รัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิ
ชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต(Corruption Perceptions Index:CPI ) 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการ
ตามหลักการกระจายอํานาจการปกครอง ท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางลงสูทองถ่ินและเปนกลไก
หนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการทํา
บริการสาธารณะ รวมท้ังมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพ้ืนท่ี สวนการกํากับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะทําไดเทาท่ีจําเปนตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเปนไปเพ่ือการคุมครอง
ประโยชนของระชาชนในทองถ่ิน 
 ท้ังนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเรื่องท่ีมีคําครหา ท่ีไดสราง
ความขมข่ืนใจใหแกคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน    ซ่ึงหากพิจารณาจํานวน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั่วยวนใจ  บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซ่ือสัตยสุจริต ของคนทํางานราชการสวนทองถ่ินสวนใหเหือดหายไป  และหากจะวากันไปแลว เรื่องในทํานอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนทํางานในหนวยงานราชการอ่ืนไดเชนเดียวกัน เพียงแตคนทํางานในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีจํานวนมาก และมากกวาคนทํางานในราชการอ่ืนๆ  จึงมีโอกาสหรือความเปนไปไดสูงท่ี
คนทํางานในทองถ่ิน อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบมากกวา แมวาโอกาสหรือชองทาง 
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ท่ีคนทํางานในทองถ่ินจะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมากเทากับคนท่ีทํางานในหนวยงานราชการ
อ่ืน และมูลคาของความเสียหารของรัฐ ท่ีคนทํางานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอใหเกิดข้ึนก็อาจเปนแค
เศษผงธุลีของความเสียหายท่ีเกิดจากการทุจริตของคนนอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ด้ังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองแสดงเจตจํานงทางการเมืองใน
การตอตานการทุจริตอยางเห็นไดชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบองเมืองท่ีดีหรือมีหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐานใน
การปองกันการทุจริตขององคการตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศตอไป 
 

3. วัตถุประสงค 
 เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดวยการจัดทําแผนปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารอยางนอย 1 ฉบับ 
 4.2 มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอง 1 ครั้ง 
 4.3 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนถ่ิน 4 ป 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 
 6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการดําเนินงาน 
 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 งานกฎหมายและคดี  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ 
  - มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 
ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป จํานวน 1 ฉบบั 
 10.2 ผลลัพธ 
  - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการ
ทุจริตของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
  - ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
  

ลําดับท่ี 12 
 

1 ช่ือโครงการ  :   มาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล  
 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา  และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลทับสวายเปน
บุคลากรท่ีมีความสําคัญตอองคกร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององคกรใหมีศักยภาพ โดยมุงผลสัมฤทธิ์
ของงานใหเกิดประโยชนตอองคกร และประชาชนการพัฒนางานขององคกรจะไดบรรลุผลไดตองเริ่มมาจาก
บุคลากรผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนางานใหมีคุณภาพจะตองมีมาตรฐานในการทํางานเปน
รูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบการทํางานไดดานการพัฒนาระบบ
บริหารใหมีประสิทธิภาพ เปนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางมาตรฐานความโปรงใส และการบริหารท่ีเปนธรรม
ตรวจสอบไดอยางแทจริงตอไป 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2535  มาตรา 
69/1 ท่ีกําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเปนไปเพ่ือประโยชน
สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบางเมืองท่ีดีนั้น ตองกอใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล   ลงวันท่ี 24  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2545   
 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลใหมรประสิทธิภาพ เปนไปตาม
หลักคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน มีความโปรงใส และตรวจสอบการทํางานได จึงไดจัดใหมีมาตรการสราง
ความโปรงใสในการบรหิารงานบคุคลข้ึนไป 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือกําหนดมาตรการดานความโปรงใสในการบริหารบุคคลขององคกร 
 3.2 เพ่ือใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง โปรงใสสามารถ
ตรวจสอบได 
 3.3 เพ่ือเปนการปองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชนจากการปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคล 
 3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการดานบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลใหมี
ประสิทธิภาพไดคนดี คนเกงเขามาทํางาน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทํามาตรการดานการบริหารบุคคลขององคกร จํานวน 1 มาตรการ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 
 
 
 



๓๔ 
  
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 กําหนดหลักเกณฑ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โอนยาย โอนเลื่อนตําแหนง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2545 
 6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 
 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 งานการเจาหนาท่ี สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
   - มีมาตรการดําเนินงานดานบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวน 1 มาตรการ 
            - เจาหนาท่ีงานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ 
     - ลดขอรองเรียนในการดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ไมนอยกวา 90% 
           - บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความพึงพอใจตอระบบและมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลไมต่ํากวาระดับ 3  
           - การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริตของ
เจาหนาท่ีได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
  

ลําดับท่ี 13 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป” 
 

2.หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนแนวทาง
เดียวกันและสอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงมี
กิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทับสวายจัดทําทะเบียนคุมเงิน
รายจายใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการ
เบิกจายประจําป และดําเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ี
เก่ียวของ ซ่ึงถือเปนเรื่องสําคัญท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความ
จําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารงานสวนตําบลทับสวาย 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือท่ีเก่ียวของ 
 3.2 เพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานบัญชี   กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณท่ีตั้งไว 
 

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

8.งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ  
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผูปฏิบัติงาน มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่งการท่ี
เก่ียวของ 
 10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ท่ีอาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 



๓๖ 
  

ลําดับท่ี 14 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย  เปนสวนราชการซ่ึงจะตองดําเนินการจัดหาพัสดุใหสอดคลอง
กับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.  2546   โดยการจัดหา
พัสดุตองเปนไปเพ่ือเกิดความคุมคาในการใชจายเงิน (Value for Money) ความโปรงใส (Transparency) 
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) และความรับผิดชอบตอผลสําเร็จของ
งาน (Accountability)  ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในแตละข้ันตอนของการจัดหาตองดําเนินการโดยเปดเผย  โปรงใส  
และเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม การดําเนินการแตละข้ันตอนผูมีหนาท่ีรับผิดชอบตองมีการ
บันทึกหลักฐานในการดําเนินการ พรอมท้ังระบุเหตุผลในการพิจารณาสั่งการในข้ันตอนท่ีสําคัญไวเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาดวย  นอกจากนี้ยังจะตองดําเนินการโดยเปดเผยขอมูลในการจัดหาพัสดุแตละครั้งท่ีได
ดําเนินการตั้งแตเริ่มกระบวนการจนไดพัสดุนั้นมาเพ่ือใชประโยชนในราชการ และการปฏิบัติใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และการแกไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดซ้ือจัดจาง 
 3.2 เพ่ือใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร 
 3.3 เพ่ือใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน 
 3.4 เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงาน 
 3.5 เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดหาพัสดุ 
 3.6 เพ่ือเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ /ผูอํานวยการกองคลัง 
 4.2 เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

6.วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซ้ือจัดจาง 

6.2 การจําแนกวิธีการจัดซ้ือจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวน  
งบประมาณ 
 6.3 สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
 6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 6.5 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป 
 6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซ้ือจัดจางประจําป 
 6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ 
 



๓๗ 
  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ 
 10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผูปฏิบัติงานมีขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการการจัดซ้ือจัดจางใหมีปะสิทธิภาพและ
เกิดความคุมคาเปนประโยชนกับประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
  

ลําดับท่ี 15 
 

1.ช่ือโครงการ  : โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือ – จัดจาง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลทับสวายมีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการ

สาธารณะดวยตนเอง ท้ังในเรื่องการจัดหารายไดและการใชจายเงินและบริหารงานตางๆ ตามภารกิจและการ
จัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและกฎหมายท่ีกําหนดไว ดังนั้น การท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลจะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนจะตองบริหารงานดวยความ
ซ่ือสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537   มาตรา 69/1  ท่ี
กําหนดใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดซ้ือ จัด
จาง และการเปดเผลขอมูลขาวสาร   ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ท่ี
กําหนดใหการจัดซ้ือจัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน
และผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และประโยชนระยะยาวท่ีจะ
ไดรับประกอบกัน 

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารงบประมานขององคการบริหารสวนตําบลทับสวายเปนไปอยางโปรงใส 
ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัด
โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซ้ือจัดจาง     เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการ
จัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทับสวายทุกโครงการและกิจกรรม 

 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือ – จัดจางตามโครงการและกิจกรรม

ขององคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
3.2 เพ่ือสงเสริมความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
3.3 เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
เผยแพรขอมูลการจัดซ้ือ-จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆขององคการบริหารสวนตําบล 

ทับสวาย  ท่ีดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2535 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 9)พ.ศ. 2553 จํานวน 3 ชองทาง ไดแก  เว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ 
หนังสือ   เปนตน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย  

6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพ่ือจัดทําประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ – จัดจาง 
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  - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซ้ือ – จัดจาง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานท่ีในการตรวจรับงาน 

6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการบริหารสวน
ตําบล ไดแก ทางเว็บไซต  บอรดประชาสัมพันธ   หนังสือ  เปนตน 

 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9.ผูรับผิดชอบ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ผลผลิต 
  เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 
 10.2 ผลลัพธ 
  - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไมนอยกวารอยละ 70 ของ
โครงการท่ีจัดซ้ือจัดจางท้ังหมด 
  - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจางได 
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ลําดับท่ี 16 
 
1. ช่ือโครงการ  :  โครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ินตามอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล  ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล  พ.ศ. 2537  และหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  และหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีขององคการบริหารสวน
ตําบล  และในการปฏิบัติหนาท่ีตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  การจัดทํางบประมาณการจัดซ้ือจัดจาง  การตรวจสอบ  การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับ  จาก
ภารกิจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน นั้น    องคการบริหารสวนตําบลในฐานะ
ผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจใหบริการไปนั้น  ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประชาชนมากนอยเพียงใด  การใหบริการมีคุณภาพเพียงใด  ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม  การ
ท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจจากผูรับบริการ  จึงตองมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  มาตรา  69/1  ท่ี
กําหนดใหการปฏิบัติงานตามท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  โดย
ใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  คํานึงการมีสวนรวมของประชาชน  การตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  และการเปดเผยขอมูลขาวสาร  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546  มาตรา 6  ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีนั้น  จะตองกอใหเกิด
ประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ
ของรัฐ  ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ  ดังนั้นเพ่ือเปนการ
สรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ  สํานักปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลทับสวาย จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน 
 

3.  วัตถุประสงค 
 3.1  เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะการใหบริการประชาชนใหเกิด 
ความพึงพอใจ 
 3.2  เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ  ปฏิบัติหนาท่ีในการ
ใหบริการโดยยึดประโยชนสขุของประชาชน 
 3.3  เพ่ือเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 3.4  เพ่ือเปนการปองกันปญหารองเรียน  การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน 
 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมีการสอนในระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเของจังหวัด
นครราชสีมา  ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย  จํานวน 
1  ครั้ง ตอป 
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5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

6.  วิธีดําเนินการ 
 6.1  ขออนุมัติการโครงการ  และดําเนินการจัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมีการสอนใน
ระดับปริญญาตรีข้ึนไปภายในเของจังหวัดนครราชสีมา ตามระเบียบพัสดุฯ 

6.2  ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทับสวายตาม
รูปแบบท่ีกําหนด 

6.3  สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจงใหองคการบริหารสวนตําบลทราบ 
6.4  ดําเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทําการประเมิน 
6.5  ปดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ 
6.6  นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานดานบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน 
 

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

8.  งบประมาณดําเนินการ 
 25,000.-บาท / ป 
 

9.  ผูรับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1  ผลผลิต 
  ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบล  จํานวน  1  ฉบับ 
 10.2  ผลลัพธ 
  ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ํากวารอยละ  80 
  การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส  และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
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ลําดับท่ี 17 
 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการ 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
 องคการบรหิารสวนตําบล เปนหนวยงานบรหิารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งท่ีมี
อํานาจหนาท่ีในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน  ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหาร
สวนตําบล  ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537   ในการ
ใหบริการสาธารณะแกประชาชนผูมาขอรับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลนั้น
มักจะประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกอยางเสมอภาค  เปนธรรมอันเนื่องมาจากภารกิจ  และผูมา
ขอรับบริการเปนจํานวนมาก เจาหนาท่ีไมสามารถใหบริการไดอยางทันทวงที  การตอบสนองความตองการเกิด
ความลาชาไมเปนธรรม  และการใหบริการไมเปนระบบมีการลัดคิว  ซ่ึงเปนชองทางหนึ่งในการทุจริต  ประพฤติ
มิชอบของเจาหนาท่ีถือเปนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค  ท้ังผูมาขอรับบริการและผูใหบริการ  สงผลตอมาตรฐาน
การใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537   ท่ีกําหนดให
การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน  โดยใช
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  และใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบ  การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางโปรงใสตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546  มาตรา 6  ท่ีกําหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
ไดแก  การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเปาหมายโดยกอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน  มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน  และประชาชนไดรับการอํานวย
ความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ  ท้ังนี้  ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ. 2558 
 ดังนั้น  องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย  ไดมุงเนนท่ีจะใหบริการประชาชนแลวเสร็จในระยะเวลาท่ี
เหมาะสม  ใหบริการโดยจัดลําดับกอน – หลัง  เพ่ือเปนการสรางความพึงพอใจ  และความทัดเทียมกันในการ
ใหบริการประชาชนโดยไมเลือกปฏิบัติ จึงไดกิจกรรมการใชบัตรคิวในการติดตอราชการสําหรับผูมาติดตอ
ราชการ 
 

3.  วัตถุประสงค 
 3.1  เพ่ือสรางกลไกในการปฏิบัติราชการดานการอํานวยความสะดวก  ความเสมอภาค  เปนธรรมตอ
ผูมารับบริการ 

3.2  เพ่ือใหประชาชนผูมาขอรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว  สามารถตอบสนองความตองการ
ของประชาชน 

3.3  เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการท่ีใหและเกิดความคุมคาในการขอรับบริการ 
3.4  เพ่ือเปนเกราะปองกันในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีมิใหกระทําการแสวงหาประโยชนหรือ

กระทําการประพฤติมิชอบตอตําแหนงหนาท่ี  อันเปนเหตุแหงการทุจริตตอหนาท่ี 
 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
 การจัดทําบัตรคิวในการใหบริการแกประชาชนท่ัวถึงเปนธรรม 
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5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

6.  วิธีดําเนินการ 
 6.1  จัดทําคําสั่งคณะทํางานเพ่ือกําหนดตัวบุคลากร  ผูรับผิดชอบ  ในการดูแล  กํากับการใหบริการ 
 6.2  ประชุมชี้แจง  แนวทาง  กําหนดรูปแบบวิธีการ  ข้ันตอนการปฏิบัติ 
 6.3  จัดทําบัตรคิวในรูปแบบตางๆตามความจําเปนและเหมาะสม 
 6.4  ปดประกาศประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงข้ันตอนการรับบริการบัตรคิว  และการใช
บริการตามลําดับคิว 
 6.5  จัดทําแบบประเมินผลความพึงพอใจของผูมาขอรับบริการ 
 6.6  สรุปผลการใหบริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเปนรายสัปดาห/รายเดือน เพ่ือนํามา
ปรับปรุงแกไขการใหบริการอยางมีคุณภาพ 
 

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

8.  งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

9.  ผูรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สํานัก  องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1  ผลผลิต 
  มีการใชบัตรคิวสําหรับใหบริการแกประชาชนตามลําดับกอนหลัง  สําหรับหนวยงานท่ี
ใหบริการ 
 10.2  ผลลัพธ 
  -ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีให  ไมนอยกวารอยละ 70  ของผูมาขอรับบริการ 
  -การใหบริการเกิดความโปรงใส  ลดขอรองเรียนการทุจริตตอหนาท่ี 
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ลําดับท่ี  18 
 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรม การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
           พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําหลักเกณฑการบริหารบานเมืองท่ีดี โดยอยางนอยตองมีหลังเกณฑเก่ียวกับ
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน ตลอดจนให
มีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชนผูบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานเพ่ือสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนมากท่ีสุด ประกอบกับในปท่ีผานมาไดมีการประเมินองคการปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการ
บริหารจัดการท่ีดี และไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกป 
           เพ่ือใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคการมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนท่ีแทจรอง หรืออยางนอยมีการประเมินไมต่ํากวาปท่ีผาน
มา องคการบริหารสวนตําบลทับสวายจึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการ
ทํางานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนโยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายเปน
สําคัญ 
 

๓. วัตถุประสงค  
           ๓.๑ เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริหารประชาชน 
           ๓.๒ เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
           ๓.๓ เพ่ือรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูบริการ          
           ๓.๔ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
           ๔.๑ เพ่ือลดข้ันตอนในการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลทับสวายใหสั้นลง 
           ๔.๒ ประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
           ๔.๓ ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป 
           ๔.๔ พนักงานและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
           องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย  
 

๖. วิธีดําเนินการ 
           ๖.๑ แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระนะเวลาการปฏิบัติราชการ 
           ๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุง
ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการท่ีสามารถปฏิบัติไดจริง 
            ๖.๓ ประกาศข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนพรอมท้ังจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ 
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            ๖.๔ มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากประชาชน และนําผลดังกลาวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 
            ๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล
ทราบ 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
            ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61– ๒๕64 ) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
            ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
            ทุกกอง/สํานัก องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
            ๑๐.๑ ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาท่ี 
            ๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
            ๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองเก่ียวกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
            ๑๐.๔ ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลตําบลเขาพระงามเปลี่ยนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน
และทําใหประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน 
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ลําดับท่ี 19 
 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
           ในมาตรา  ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงเปน
กฎหมายท่ีเปนท่ีมาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการวา “การบริหาร
ราชการตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุมคาในชองภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏบิัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน”  และเพ่ือใหการ
ดําเนินการดังกลาวเปนไปตามกรอบรวมท้ังทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกลาว จึงไดมีการ
ประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดย
กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามแนวพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและอํานวยความสะดวกใน
การตอบสนองตอความตองการของประชาชน       
 องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจ
หนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเปนงาน
บริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ท่ีผูบริหารและพนักงานทุกทานจะตองรวมกันปรับปรุงและ
แกไขกระบวนการทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด เม่ือประชาชนมารับ
บริการแลวเกิดความประทับใจ รวมถึงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็ว
ในการตอบสนองความตองการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการท่ีมีคุณภาพท่ัวถึงและแกไข
ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคการบริหารสวนตําบลทับสวายใหกับประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกรวดเร็วและถูกตอง 
 ๓.๒ เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหา 
ท่ีเกิดข้ึนได 
 ๓.๓ เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรใหคํานึงถึงผลในดานการบริการประชาชน 
ผูมาติดจอขอรับบริการ 
 ๓.๔ เพ่ือใหการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถ 
วัดผลการดําเนินงานได 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทับสวายและผูท่ีมาติดตอราชการกับองคการบริหารสวน
ตําบลทับสวาย 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 
 



๔๗ 
  
๖. วิธีดําเนินการ 

๖.๑ จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 ๖.๒ จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 ๖.๓ จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศใหประชาชน
ทราบโดยท่ัวกัน 
 ๖.๔ ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
  ๖.๔.๑ ปรับปรุงแผนผังกําหนดผูรับผิดชอบใหเปนปจจุบัน 
  ๖.๔.๒ ปรับปรุงปายแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการแกประชาชน 
  ๖.๔.๓ จัดทําเอกสาร/แผนพับประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 
  ๖.๔.๔ จัดใหมีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน 
  ๖.๔.๕ จัดทํา/เตรียมแบบฟอรมคํารองตางๆ     พรอมตัวอยางการกรอกแบบฟอรม 
ทุกงานบริการ 
  ๖.๔.๖ จัดทําคําสั่งการใหบริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดใหมีการบริการ 
แกประชาชนท้ังเวลาทําการ ชวงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
 ๖.๕ มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการ 
 ๖.๖ มีการติดตามประเมินผลโครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ เพ่ือนําจุดบกพรองใน
การจัดทําโครงการมาปรับปรุงแกไขวิธีการ ข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใหบริการใหดียิ่งข้ึนอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
 

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

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สํานัก  องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ ประชาชนไดรับการบริการไดอยางสะดวกลวดเร็วและถูกตอง 
 ๑๐.๒ สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนได
 ๑๐.๓ มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ ในดานการบริการประชาชนผูมา
ติดตอขอรับบริการ 
 ๑๐.๔ การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะท่ีชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการ
ดําเนินงานได 
 
 
 
 
 



๔๘ 
  

ลําดับท่ี 20 
 
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๒.หลักการและเหตุผล 

 เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดํารัสชี้แนะ

แนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๒๕ ป ต้ังแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ 

และเม่ือภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขใหไดรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืน

ภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซ่ึงการเกษตรในสมัยกอน เกษตรกรจะทําการบริโภค

โดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ท้ังพืชผัก ไมผล ไมยืนตน พืช

สมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหนวย ทํา

ใหตองใชทัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ตนทุนการผลิตมากข้ึนประกอบกับการเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ ทําใหตองหันกลับมาทําการเกษตรเพ่ือบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพพียงอีกครั้ง การ

ปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีนาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเปนการใช

พ้ืนท่ีเล็กๆ ใหเกิดประโยชน  ปลอดภัยในการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของบริเวณ

บานนาอยู และท่ีสําคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนท่ีจะซ้ือจากตลาด 

และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปนการเพ่ิมรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย 

 องคการบริหารสวนตําบลทับสวายไดเห็นความสําคัญของของการสงเสริมการดํารงชีวิตตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก จึงไดรวมกับศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลทับสวายคัดเลือกประชาชนท่ีปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ี

สามารถใชทรัพยากรน้ําและตนทุนในการใชจายลงได และสามารถนําผลิตผลท่ีเหลือจากการบริโภคไปเพ่ิม

รายไดอีกทางหนึ่ง มีการบริหารจัดการในพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชฤดูแลงใหสอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุนและ

สถานการณท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนตัวอยาง ตลอดจนสามารถถายทอดความรูเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับ

ผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอยางยั่งยืน จนไดจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน

ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน ท้ังยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรไดนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมาใชในการดํารงชีวิตอีกดวย 
 

๓. วัตถุประสงค 

 เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผูท่ีปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปนวิทยากร 

ประทําศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตผสมผสาน ถายทอดใหแกเกษตรกร 
 

๔. สถานท่ีดําเนินการ 

  ศูนยเรียนรูอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง 
 



๔๙ 
  
๕. วิธีดําเนินการ 

 ๕.๑ ประชุมคณะกรรมการศูนยบริการ ประจาํตําบลทับสวาย 

 ๕.๒ ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  

 ๕.๓ มอบใบประกาศนียบัตร และแตงต้ังใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน 

 ๕.๔ ประชาสัมพันธศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน 

 ๕.๕ สรุปปละรายงานผลการดําเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ป (ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564) 

๗. งบประมาณดําเนินการ 

 20,000 บาท/ป 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 กองสวัสดิการ องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย  

๙. ตัวช้ีวัด 

 ๙.๑ ตัวชี้วัดท่ี ๑ ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือ

สนองพระราชดําริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๙.๒ ตัวชี้วัดท่ี ๒ ระดับความสําเร็จกิจกรรมถายทอดใหความรูของศูนยเรียนรูอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเปาหมายเกษตรกรและ

บุคคลท่ีไปท่ีสนใจขอเขารวมศึกษาโครงการฯ ๑๐๐ คน 

๑๐. ผลลัพธ 

 ๑๐.๑ เกษตรกรท่ีผานการอบรมสมัครใจเขารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชดําริ 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนํากลับไปดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 

 ๑๐.๒ ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรู

เกษตรผสมผสาน ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมและเปนศูนยเรียนรูของตําบลทับสวายได 

๑๐.๓ ศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนยเรียนรู

เกษตรผสมผสาน มีเกษตรกร 

 

 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ี 21 
 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐไดกําหนดดัชนีใน
การประเมินท่ีคํานึกถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเปนหลักรวมถึง
ขอเท็จจริงชะลอการทุจริตท่ีเกิดข้ึนภายในหนวยงานของภาครัฐ สาเหตุสวนมากเกิดจากการดําเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือจากปจจัยทางวัฒนธรรมขององคกร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของตางๆ ท่ีเอ้ือ
ใหเกิดการทุจริต ดังนั้นวิธีการบริหารจัดการภายในองคกรท่ีนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คานิยมและ
วัฒนธรรมขององคกรใหกลายเปนสิ่งท่ียอมรับไดของผูบริหารและเจาหนาท่ีภายในองคกร โดยการสรางความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีสวนรวมในการตอตานการทุจริตภายในองคกร ของผูบริหารและ
เจาหนาท่ีถึงแมจะเปนสิ่งท่ียากตอการดําเนินงานก็ตาม แตเปนสิ่งสําคัญท่ีหนวยงานตองสรางใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูองคกรท่ีมีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการสรางแนวรวม
ในการตอตานการทุจริตอันจะสงผลตอสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย จึงไดจัดมาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” ท่ี
กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี ข้ึน เพ่ือเปนการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองคกรท่ีจะนําไปสูการยกระดับคุณธรรมและและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานใหสูงข้ึน 
 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหบุคลากรปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 
 ๓.๒ เพ่ือใหทุกสวนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือแลปฏิบัติ 
 ๓.๓ เพ่ือเสริมสรางวัฒนธรรมองคท่ีมีความโปรงใส มีคุณธรรม  
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองคกรปฏิบัติตามเกณฑตัวชี้วัดขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 



๕๑ 
  
๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ จัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหารทองถ่ิน
ท่ีมีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการดวยความซ่ือสัตย สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 ๖.๒ รวบรวมรายงานขอตกลงการปฏิบัติราชการของทุกสวนราชการเสนอผูบริหารทราบ 
 ๖.๓ ประชาสัมพันธพรอมแจงทุกสวนราชการถือปฏิบัติ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 มีการจัดทําขอตกลงปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
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๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคกรบริหารสวนตําบลทับสวาย” 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติวา
การปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานงึถึงความ
รับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระรากฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ กําหนดไววา เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการ
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก. พ. ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการ
จัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยเปนวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ รวมท้ังมาตร ๔๕ กําหนดใหสวนราชการ จัดใหมีผูคณะประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด 
 องคการบริหารสวนตําบลทับสวายจึงไดจัดใหมีการจัดทําขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
โดยมีการลงนามในของตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตําบลทับสวายกับปลัด
องคการบริหารสวนตําบลทับสวายและหัวหนาสํานักปลัด/ผูอํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลง
ทุกป เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง  เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
 ๓.๒ เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง มีความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๓.๓ เพ่ือใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง ตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  
 ๓.๔ เพ่ือใหหนวยงานระดับสํานัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานตัวชี้วัดผลการผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสํานัก/กอง  



๕๓ 
  
 องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย ไดทําขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนรายลักษณอักษร
อยางชัดเจน โดยจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง เพ่ือใหการดําเนินงานตามขอตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการ
บริหารสวนตําบลกับปลัดองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบลกับหัวหนาหนวยงานใน
สังกัด พรอมคณะทํางานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต
ละมิติ ดังนี้ 
 ๑)  การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
 ๒)  การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 
 ๓)  การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
 ๔)  การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 ๕)  การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
 ๖)  การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๕. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 5.๑ ชี้แจงสํานัก/กองตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทําความเขาใจเก่ียวกับตัวชี้วัดและกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.
๒๕๔๖ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ๒๕๔๘ 
 5.๒ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน 
  - ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตางๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือนและเอกสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด 
เปนตน 
  - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกํากับดูแลตัวชี้วัด และผู
จัดเก็บขอมูลเพ่ือใหกานดําเนินการเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของ
หนวยงานในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว 
 5.๓ รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
หรือตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
 5.๔ วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมายและเกณฑการใหคะแนน 
 5.๕ ประสานงานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด เพ่ือหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
 
๖. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ  

ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีไดรับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี/ดีเยี่ยม ๕ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก ๔ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี ๓ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช ๒ 



๕๔ 
  
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง ๑ 
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๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองคกรอิสระ” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 กลไกการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย องคกรปงครองสวนทองถ่ินแตละ
ประเภทใหไดอํานาจขาราชการในกระทรวงมหาดไทย ท้ังผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลใหเปน
การปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการเปนไปตามกฎหมายอยางเครงครัดและมีประสิทธิภาพอยางมีอํานาจ
หนาท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 
 กลไกองคกรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงในแงของการ
ทุจริตท่ีเก่ียวของกับการใชจายเงินไปโยชอบดวยกฎหมายระเบียบขอบังคับหรือไม หรือตรวจสอบเพ่ือให
นักการเมืองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินกิจการตางๆ อยางโปรงใสและสุจริต ซ่ึงหนวยงาน
ท้ังสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (สตง.)    และคณะปองกับและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป. ป. ช.) เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีสําคัญ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลทับสวายจึงไดมาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบ” 
ข้ึน เพ่ือสงเสริมใหสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ
องคกรสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
 

๓. วัตถุประสงค  
 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระท่ีมีหนาท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทับสวายจากหนวยงาน
ภาครัฐและองคกรอิสระเปนอยางประสิทธิภาพ 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบท้ังจากผูกํากับดูและองคการอิสระ อาทิ 
 - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจแผนดิน 



๕๕ 
  
 - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําป หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด 
 - การรับการตรวจจากสาํนักวาน ป. ป. ท. ตามโครงการ ITA  
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 -2564) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/ สํานัก องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตําบลทับสวายใหความรวมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลทับสวายจากหนวยงานภาครัฐและองคกรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับท่ี 24 
 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ดวยองคการบริหารสวนตําบลทับสวายมีนโยบายใชหลักธรรมาภิบาลสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามี
สวนรวมในการเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเสนอเรื่องรองเรียน แจงเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซ่ึงสามารถ
ยื่นคํารองเรียกผานชองทางตางๆ ไดแก ระบบอินเทอรเน็ต ทางโทรศัพท หรือแจงเบาะแสดวยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือใหการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขความเดือดรอน
ของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดแตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบรับเรื่องการรองเรียนประจําองคการ
บริหารสวนตําบลทับสวาย รวมถึงจัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลทับสวาย
ข้ึน เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงเรื่องรองเรียนตางๆ เจาหนาท่ีรับผิดชอบได
ถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน 
 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือจัดใหมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องรองเรียน 
 ๓.๒ เพ่ือจัดใหมีมาตรการจัดการในกรณีไดรับทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบพบการทุจริตเปนไป
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเก่ียงของอยางถูกตอง 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ กําหนดผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน 
 ๖.๒ จัดทําคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 ๖.๓ จัดประชุมใหความรูเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียนเพ่ือใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และดําเนินการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนท่ีไดรับจากชองทางการรองเรียกตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยโปรงใสและเปนธรรม 



๕๗ 
  
 ๖.๔ เผยแพรกระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนขององคการบริหาร
สวนตําบลทับสวายใหผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย คูสัญญา ประชาชนท่ัวไป หนวยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหนวยงาน สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกลาวไดตรงกับความ
ตองการ 
 

๗. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – 2564) 
 

๘. งบประมาณในการดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน  ดําเนินการจัดการเรื่องรองเรียนขององคการ
บริหารสวนตําบลทับสวายตามคูมือดําเนินการเรื่องรองเรียนขององคการบริหารสวนตําบลทับสวายโดยปฏิบัติ
ตามข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑท่ีเก่ียวของอยางถูกตอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
  

ลําดับท่ี 25 
 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีเจาหนาท่ีขององคการบริหาร 
สวนตําบลทับสวายถูกกลาวหาวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ” 

 

๒. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนอยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือ
แนวทางปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ  โดยมุงเนนการ
สรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง   
เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได
กําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้องคการ
บริหารสวนตําบลทับสวาย จึงไดจัดทํามาตรการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลทับสวายวาปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีโดย 
มิชอบข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการรองเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่อง
รองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการ
สรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิใหเจาหนาท่ีกระทําการทุจริตหรือประพฤติ 
มิชอบนอกเหนืออํานาจท่ีตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย 
 

๓.วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือสรางจิตสํานึกใหแกพนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล บุคลากรทาง
การศึกษาในองคการบริหารสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลทับ
สวาย ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๓.๒ เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 
โปรงใส เปนธรรม 
 

๔. เปาหมาย 
 “เจาหนาท่ี” หมายถึง พนักงานสวนตําบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตําบล บุคลากรทางการ
ศึกษาในองคการบริหารสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย ตําบลทับสวาย อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
 

๖. วิธีดําเนินการ  
 ๖.๑ ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขา
องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 
 ๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงกรณีมีเจาหนาท่ีทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ี
โดยมิชอบ 



๕๙ 
  
 
 ๖.๓ กําหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
พัฒนาชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพ่ือเปนหลักประกันและสรางความ
ม่ันใจแกผูใหขอมูล ในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงาน 
 ๖.๔ แจงผลพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดําเนินการ ภายใน 1๕ วัน 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบ 
 งานกฎหมายและคดี สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ตัวช้ีวัด 
 รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ผลลัพธ 
 ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจาหนาท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
  

ลําดับท่ี 26 
 

๑. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
  ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา ๙ แหงประราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติใหหนวยงานของรัฐ
ตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามท่ีกฎหมายกําหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ท่ีทํา
การของหนวยงานของรัฐโดยเรียกสถานท่ีท่ีจัดเก็บรอบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูล
ขาวสาร” โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเก่ียวกับการดําเนินการ
ตางๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย
จึงไดใหมีสถานท่ีสําหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซ่ึงไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูลขาวสาร
องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย ใหบริการ ณ ศูนยบริการรวมองคการบริหารสวนตําบลทับสวายโดยมีงาน
ศูนยบริการขอมูลฝายประชาสัมพันธ กองวิชาการแผนงาน เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสารตางๆ ท่ีประชาชน
สามารถเขาตรวจดูได เพ่ือประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีในการแสดงความ
คิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชนของตนเองตอไป 
 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง 
 ๓.๒ เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตําบลทับสวาย 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย จํานวน ๑ แหง 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทับสวาย  
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจสอบขอมูล 
 ๖.๒ มีการแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน 
 ๖.๓ มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ กฎขอบังคับท่ีกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเผยแพรใหประชาชนทราบและตรวจสอบได 
ขอมูลครบตามรายการท่ีกําหนด 
 ๖.๔ มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
 
 



๖๑ 
  

๖.๕ มีการใหความแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๖.๖ มีบริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบรกิารประชาชนท่ัวไป 
๖.๗ มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ -2564) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 จํานวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
  

ลําดับท่ี  27 
 
๑. ช่ือโครงการ : โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและหลากหลาย 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ดวยพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ กําหนดให
หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีสําคัญๆ ของหนวยงาน เชน โครงสรางและการจัดองคกร 
อํานาจหนาท่ี แผนการ โครงการ และอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลทับสวายจึงไดจัดทําโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและ
หลากหลาย เพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีและเขาถึงขอมูลตาม
ภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลทับสวายไดงายและสะดวกมากข้ึน 
 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีสําคัญและเขาถึงงาย 
 ๓.๒ เพ่ือใหมีการเผยแพรขอมูลท่ีหลากหลาย 
 ๓.๓ เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการสามารถเขาถึงขาวสารไดสะดวกมากข้ึน 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีขอมูลประเภทตางๆ เผยแพรตอประชาชนในพ้ืนท่ี และเขาถึงไดโดยสะดวกมากกวา ๑๐ ประเภท
ข้ึนไป 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ปายประชาสัมพันธจัดใหมีขอมูลขาวสารประเภทตางๆ เผยแพรใหประชาชนท้ังในและนอกพ้ืนท่ี 
ไดแก 
 - แผนพัฒนาทองถ่ิน 
 - งบประมาณรายจายประจําป 
 - แผนการดําเนินงาน 
 - แผนอัตรากําลัง 
 - แผนการจัดหาพัสดุ 
 - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
 - สรุปผลการจัดซ้ือจัดจาง 
 - ขอมูลรายรับและรายจาย 
 - งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 - รายงานการประชุมคณะผูบริหารทองถ่ิน 
 - รายงานผลปฏิบัติงานประจําป 
 - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
 - ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
 



๖๓ 
  
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 2564) 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 25,000 บาท /ป 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง /สํานัก  องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จํานวนขอมูลขาวสารท่ีไดรับการเผยแพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
  

ลําดับท่ี 28 
 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสิน 
           และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและบทบาทอยางมากในการ
บริหารงานชองราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถตรวจสอบได 
ตองมีความโปรงใส ตองใหประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพ่ือเปนการ
ปองกันมิใหมีการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือใหเกิดประโยชนสูดสุดแกภาครัฐและประชาชน 
 

๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพ่ือประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือสงเสริมบทบาทมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
เสริมสรางและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐใหมีความ
เขมแข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไกในการปองกันและตรวจสอบใหเกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ
ในภาครัฐ 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวยตําบลทับสวาย 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซ้ือจัดจาง 
จัดพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธท่ีเก่ียวกับการชําระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียนทางดาน
การเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลทับสวายและเปดประกาศขอมูลดังกลาวท่ี
บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณการดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีสําคัญของราชการ ประชาชนไดมีโอกาสไดตรวจสอบการบริหารงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลทําใหลดการทุจริตและการประพฤติมิชอบ 
 



๖๕ 
  

ลําดับท่ี 29 
 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทํางานรวมกันของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผนรวมกันของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในการสงเสริมสนับสนุนให
หนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นําแผนชุมชนสูการปฏิบัติซึงเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมการ
มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลทับสวายไดดําเนินการจัด
โครงการประชุมประชาคมแผนชุมชน   เพ่ือนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลทับ
สวายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ รวมถึงการนําเขาบรรจุไวในรางเทศบัญญัติงบประมาณขององคการบริหาร
สวนตําบลในแตละปถัดไปกองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลทับสวายจึงไดจัดใหมีโครงการประชุม
ประชาคมแผนชุมชน ข้ึน 
 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนมาตรฐานสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 ๓.๒ เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนําชุมชน 
 ๓.๓ เพ่ือใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหาร 
สวนตําบล 
 ๓.๔ เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน 
 ๓.๕ เพ่ือฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบประชาธิปไตย
แบบมีสวนรวม 
 ๓.๖ เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค 
กรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดใหประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๘ ชุมชน ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลทับสวาย สําหรับใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซ่ึงแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไว
ในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตําบล 
 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ เสนอขออนุมัติโครงการ 

๖.๒ ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน 
๖.๓ ประสานวิทยากร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
๖.๔ จัดประชุมชี้แจงทําความเขาใจ 



๖๖ 
  

๖.๕ ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลขอมูล 
๖.๖ จัดประชุมผูนําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกําหนด 
๖.๗ จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน 
๖.๘ จัดทําแผนชุมชนเพ่ือสงใหงานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานปลัดองคการบริหารสวน

ตําบล และหนวยงานเก่ียวของ 
๖.๙ ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหาร 
 

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

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 10,000.- บาท/ป 
 

๙. ผูรับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคม องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.๑. มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสําหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน 
 10.๒. ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 
 10.๓. ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบล 
 10.๔. ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน 
 10.๕. ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
  

ลําดับท่ี 30 
 
๑. ช่ือโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องเรียนรองทุกของคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย เปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมี
เปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยางสะดวกรวดเร็ว 
ลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินการดานบริการเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย      จึงมีการจัดตั้งศูนยเรื่อง
รองเรียนรองทุกขเพ่ือไวสําหรับรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขจากประชาชนท่ีรับความเดือดรอนตางๆ 
 

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
หรือนํามาเปนขอมูลในการทําแผนงานโครงการแกไขปญหาตอไป 
 ๓.๒ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีมาติดตอราชการ    ณ สํานักงานองคการบริหารสวน
ตําบลทับสวาย 
 ๓.๓ เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
 

๔. เปาหมาย 
 ใหบริการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับความเดือดรอน  หรือผูมีสวนไดเสีย 
ท่ีเก่ียวของ โดยการปฏิบัติราชการตองสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด สรางความเชื่อม่ันไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางกันไดอยางเหมาะสม
และมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใดๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาได 
 

๕. วิธีดําเนินการ 
 ๕.๑ จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
 ๕.๒  เผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบชองทางในการรองทุกข/รองเรียน 
 ๕.๓ นําเรื่องเสนอคณะผูบริหารพิจารณาสั่งการเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาตามความจําเปน
และเรงดวน 
 ๕.๔ แจงผลการปฏิบัติงานใหผูรองทราบ 
 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ใหบริการในวัน เวลาราชการวันจันทร – วันศุกร ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยชองทาง
รองทุกข/รองเรียน ดังนี้ 
 ๖.๑ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 ๖.๒ ทางโทรศัพทหมายเลข/โทรสาร ๐๔๔-๓๙๑ ๓๗๔ 
 ๖.๓ ทางเว็บไซต 

๖.๔ ทางไปรษณีย 



๖๘ 
  
๗. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
  

๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๙.๑ มีสถิติจํานวนเรื่องรองทุกข/รองเรียน ประจําสัปดาห/ประจําเดือน ทําใหเห็นวาประชาชนไดมี
สวนรวมในการสอดสองดูแลสังคมและการอยูรวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปดโอกาสใหประชาชนท่ีสวนรวมใน
การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 ๙.๒ สามารถดําเนินการแกไขปรับปรุงตามเรื่องท่ีประชาชนรองเรียน/รองทุกข 
 ๙.๓ แจงผลการดําเนินการใหผูรองเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
  

ลําดับท่ี  31 
 

๑. ช่ือโครงการ : โครงการองคการบริหารสวนตําบลทับสวายเคล่ือนท่ี 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 องคการบริหารสวนตําบลทับสวายเปนหนวยงานภาครัฐท่ีเนนการใหบริการประชาชน และมี
เปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดานตางๆ ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนตอประชาชนผูบริการโดยตรง โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการอยาง
สะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานบริการประชาชนเปนไปอยางตอเนื่องและเปนการบริการ ในเชิงรุก จึงได
จัดทําโครงการองคการบริหารสวนตําบลทับสวายเคลื่อนท่ี เพ่ือสํารวจความตองการของประชาชนตาม
ครัวเรือนวาตองการใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการใหบริการในดานใดบาง และใหบริการงานดาน
ตางๆ อาจดําเนินการดวยตนเองหรือรวมมือกับองคกรเอกชนโดยเนนใหบริการ เนนใหบริการฟรีแกประชาชน 
หรือหากจําเปนตองคิดวาบริการก็ใหคิดในอัตราถูกท่ีสุด เพ่ือใหประชาชนเดือดรอนนอยท่ีสุดรวมรับการ
ประชุมเวทีประชาชนทําแผนพัฒนาชุมชน 
 

๓. วัตถุประสงค  
 ๓.๑เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงานองคการ
บริหารสวนตําบล ซ่ึงอาจเสียคาใชจาย หรือเสียเวลาเพ่ิม 
 ๓.๒ เพ่ือรับทราบปญหาความเดือนรอนของประชาชนในชุมชนในพ้ืนท่ี และจะไดแกไขปญหาไดอยาง
ถูกตองหรือนํามาเปนขอมูลในการทําแบบแผนงาน โครงการแกไขปญหา 
 ๓.๓ เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลาการขององคการบริหารสวนตําบลกับประชาชนใน
พ้ืนท่ี 
 

๔. เปาหมาย/ผลลัพธ 
 นําบริการในหนาท่ีของทุกสวนงานขององคการบริหารสวนตําบลทับสวาย  ออกไปใหบริการแก
ประชาชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน 
 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 กําหนดใหออกองคการบริหารสวนตําบลเคลื่อนท่ีรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนา
ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ๑. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 
 ๒. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย 
 ๓. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาท่ีท่ีจะนําไปใหบริการแก
ประชาชนในเขตตําบลท้ังหมด 
 ๔.  กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนท่ี (รวมกับกองสวัสดิการสังคมในการ
ประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน)  
 ๕. ประสานงานกับทุกสวนงาน 



๗๐ 
  
 ๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 
 ๒. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย 
 ๓. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาท่ีท่ีจะนําไปใหบริการ

แกประชาชนท้ัง ๑๗ ชุมชน 
 ๔. กําหนดสถานท่ี วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลื่อนท่ี (รวมกับกองสวัสดิการสังคมใน

การประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน) 
 ๕. ประสานงานกับทุกสวนการงาน 
 ๖. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ

เคลื่อนท่ี 
 ๗. นํากิจกรรมงานในหนาท่ีออกบริการประชาชน 
 ๘. ดําเนินผลการปฏิบัติงาน 
 

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

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 10,000.- บาท/ป 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ มีสถิติประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในเขตตําบล ซ่ึงไดเขารวมโครงการฯ ไดรับบริการท่ีสะดวก 
รวดเร็ว ประหยัด พรอมท้ังไดรับทราบนโยบายตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลทับสวายอยางท่ัวถึง 
 ๑๐.๒ ประชาชนทุกชุมชนท่ีอยูในเขตตําบล มีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นโดยมีเจาหนาท่ีของตําบล
รวมรับฟงท้ังในเรื่องดําเนินงานของตําบล และความตองการสาธารณูปโภคของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 
  

ลําดับท่ี  32 
 
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

๒. หลักการและเหตุผล 
 การแตงตั้งเจาหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ทุกครั้งจะตองมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบ
ขอเท็จจริง ขอกฎหมายท่ีถูกตอง และตองเปนธรรมกับทุกฝาย เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนเรื่องการรองทุกข
เสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน ๑๕ วัน 
 

๓. วัตถุประสงค  
 ๓.๑ เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต 
 ๓.๒ เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 ๓.๓ เพ่ือใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริมภาค
ประชาชนรวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 
 

๔. เปาหมายการดําเนินการ 
 ผูรองเรียนรองทุกขทุกราย 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน ๑๕ วันทําการ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ทุกกอง/สํานัก  องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

๙. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ การปฏิบัติหนาท่ีราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย 
 ๑๐.๒ ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข 
 
 
 
 
 



๗๒ 
  

ลําดับท่ี 33 
 
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
                     องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ หมวด ๑ องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ ๗ (๒) และขอ ๙ กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกร
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ 
 ดังนั้น เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลทับสวายในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบตําบล  
มีองคกรในการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย โดยงานวิเคราะหนโยบายและแผน   
จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทับสวายข้ึน 
 

๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของตําบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคสวนไดมีสวนรวมและแสดงความ
คิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทับสวายใหสอดคลองกับประเด็น
หลักการพัฒนาท่ีประชาคมองคการบริหารสวนตําบลทับสวายกําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต 
 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการสนับสนนุการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย จํานวน  7  คน 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผูแทนประชาคมตําบล 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทับสวายบางตําแหนงใน
ปจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหนง ๒ ป ตามท่ีระเบียบฯ กําหนด ในวันท่ี 5  ตุลาคม  2561  องคการ
บริหารสวนตําบลจึงตองดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหนงดังกลาวมาดํารงตําแหนงคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทับสวายแทนกรรมการฯ ท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง เพ่ือให
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 
2558 หมวด ๑ องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ ๗(๒) และขอ ๙ ท่ีกําหนด 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 
 



๗๓ 
  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 องคการบริหารสวนตําบลทับสวายมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลทับสวาย   เพ่ือเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลทับสวายและรางแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลทับสวายเพ่ือใชเปนแผนพัฒนาในการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลทับสวายความตองการของประชาคมและชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
ทับสวาย ดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการทุจริต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 
  

ลําดับท่ี 34 
 
๑. ช่ือโครงการ : ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล  
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกฎหมายท่ีคอนขาง
ใหมและมีจํานวนหลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการกระจาย
อํานาจและการมีสวนรวมของประชาชนตอการกระจายอํานาจ องคการบริหารสวนตําบลทับสวายจึงไดจัดทํา
โครงการประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ข้ึน เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจและตระหนัก
ถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ินตนเอง 
๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบไดเพ่ือ
เผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวนในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือรับฟง
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถ่ิน และรายงานการดําเนินงานประจําปงบประมาณอีกทางหนึ่ง
ดวย 
๔. เปาหมาย 
 ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชนแพทยประจํา
ตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไป จํานวนไมนอยกวา 5๐๐ คน 
๕. วิธีดําเนินการ 
 ๕.๑ ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานท่ี 

๕.๒ แตงตั้งคณะทํางาน 
๕.๓ วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานท่ี การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม 
๕.๔ เสนอโครงการเพ่ือของอนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
๕.๕ ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 

๖. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ๔ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  
๗. งบประมาณ 
 30,000.- บาท/ป 
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
 ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการกระจายอํานาจและเปนการสรางทัศนคติท่ีดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน 
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ลําดับท่ี 35 
 
๑. ช่ือโครงการ : การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาและการสรางการเรียนรู เพ่ือมุงเนนยกระดับการมีสวนของประชาชน ในการพัฒนาทองถ่ิน
เปนสําคัญจึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซ่ึงถือวาเปนประชาชนกลุมหนึ่งในชุมชน สรางแผนชุมชนข้ึนมาดวย
ตนเอง ดังความหมายของแผนแมบทท่ีวา “แผนชุมชนเปนการทํางานเพ่ือตองการใหชุมชนสามารถบริหาร
จัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง” การสรางภูมิคุมกัน ปองกันเข่ือนไขจากภายนอกเขาไปทําใหชุมชน
เปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําใหชุมชนไดรับการเรียนรู รูจักชุมชนของตนเอง
สามารถคนหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแกไขปญหาในอนาคตได และการ
ประสานกับหนวยงานทุกภาคสวน เพ่ือใหเกิดความรวมม้ือเปนพลังสําคัญในการแกไขปญหาท่ีตอบสนองความ
ตองการของชุมชน ในปจจุบันและปองปญหาท่ีเกิดข้ึนในอนาคตได 
๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจํากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอยางมีเปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
กําหนดกิจกรรมท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาท่ีจะตัดสิ้นใจดวยตนเองได 
๔. เปาหมาย 

ทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
๕. วิธีดําเนินการ 
 ๕.๑ ประชุมผูบริหาร กํานันผูใหญบาน เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 
 ๕.๒ ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใชหอกระจายขาวและเสียงตาม
สายในหมูบาน 
 ๕.๓ ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกําหนด 
 ๕.๔ สงแผนชุมชนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
๖. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 ๔ป (ปงบประมาณ 2561 - 2564) 
๗. งบประมาณดําเนินการ 
 20,000.-บาท/ป 
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ท้ังทุนบุคคลและทุนสังคมท่ีมีอยูไดอยาง
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางท่ัวถึงและเทาเทียมความรวม
ม้ือกันของคนในชุมชนจะกอใหเกิดทัศนคติท่ีดี เอ้ืออาทรตอกันได รวมท้ังปลูกฝงทัศนคติ คานิยมท่ีดีใหกับ
ลูกหลานสามารถหาแนวรวมในการทํางานเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถ่ินของตนเองได 
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ลําดับท่ี 36 
 
๑. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลทับสวายไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปใน
ดานการจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน  
(ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
๓. วัตถุประสงค 
 เพ่ือเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวน
ตําบลทับสวายอยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลทับสวายไดมีกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยาง
แข็งขัน กับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตําบลนั่นคือไดทําหนาท่ีอยางถูกตอง 
๔. เปาหมาย 
 ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง ๘ หมูบาน 
๕. วิธีการดําเนินการ 
 ๕.๑ สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวนตําบล 
ทับสวายอยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลทับสวายไดมีกฎระเบียบ ขอบังคับ
กําหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย
ในหลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน 
กรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   
กรรมการตรวจการจาง ฯลฯ 
 ๕.๒ มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยพัสดุ เพ่ือเรียนรูทําความ
เขาใจระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
๖. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564) 
๗. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
๙. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๙.๑ ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลทับสวาย 
 ๙.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาท่ีและบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 
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ลําดับท่ี 37 
 
๑. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําป  
๒. หลักการและเหตุผล 
 การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการบริหารสวน
ตําบลทับสวายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบ
สําคัญท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงจะตองมีการกระทําอยางเปนข้ันตอนท่ีถูกตองตามระเบียบ และ
กฎหมายท่ีกําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวมเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกท้ังยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน
ซ่ึงเปนแนวทางการตรวจสอบภายในท่ีชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลทับสวายเปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐานควบคุมใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ๓.๒ เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และดานอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของ 
 ๓.๓ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 
 ๓.๔ เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 
 ๓.๕ เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 
๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานองคการบริหารสวนตําบลทุกหนวยงาน ขององคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สวนราชการทุกหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
 ๖.๒ ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบท่ียอมรับโดยท่ัวไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความสําคัญของเรื่องท่ีตรวจสอบ รวมท้ังวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
 ๖.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน รวมท้ัง
การบริหารงานดานอ่ืนๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
คําสั่ง และมิติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพยสิน และการ
ใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 



๗๘ 
  
 ๖.๔ สอบถามระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งท่ีทางราชการ
กําหนด เพ่ือใหม่ันใจวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 
 ๖.๕ รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
 
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – 2564) 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ 
ของงานมากข้ึน 
 ๑๐.๒ ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 
 ๑๐.๓ การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด 
 ๑๐.๔ ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินคางชําระลดนอยลง 
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ลําดับท่ี  38 
 
๑. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
๒๕๔๔ กําหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในท่ีไดกําหนดไว รายงานตอผูกํากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบนับนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามระเบียบฯ กําหนด องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย
จึงไดมีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด เปนประจําทุกป 
๓. วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 ๒. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย
ทราบตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด 
 ๓. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินตามกําหนด 
๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
๖. วิธีดําเนินการ 
 ๑. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 
 ๒. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย 
 ๓. ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 ๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดําเนินการรวบรวม เพ่ือ
จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ ๖ ระดับองคกร และนําเสนอผูบริหาร พรอมจัดสงรายงาน
ใหผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 
 4ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – 2564) 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
 ๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๒. ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
 ๓. เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 
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ลําดับท่ี 39 
 
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
 ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกสําคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะเปน
ในภาครัฐหรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับไดซ่ึงจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ในอดีตท่ีผานมา
การบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ีกระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ 
ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนการ
ควบคุมดานการเงินและบัญชีและการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑท่ีทางราชการกําหนดไว ซ่ึงไม
ครอบคลุมถึงการจัดการดานอ่ืนๆนอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพ
ถึงผลการดําเนินการในภาพรวมของหนวยงานไดระบบควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุมท่ี
ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถสะทอนภาพใหเห็นภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้นๆ วามีการ
ดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การท่ีระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไม
สัมฤทธิ์ผล ท้ังนี้สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การ
มอบหมายการปฏิบัติงานท้ังกระบวนการใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการ
ตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายใน
ของหนวยงานท่ีกําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบควบคุมภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ 
 องคการบริหารสวนตําบลทับสวายพิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกําหนดระบบ
การควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกําหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลทับสวายข้ึน 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากรเปนไป
อยางประหยัดและคุมคาโดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 
 ๓.๒ เพ่ือใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความม่ันใจแก
ผูบริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 

๓.๓ เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ
ตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
๔. เปาหมาย 
 เพ่ือใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลทับสวายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกท้ังยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับได ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
๕. วิธีดําเนินการ 
 ๕.๑ แตงต้ังคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๖ 
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 ๕.๒ ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหการปฏิบัติ
ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทับ
สวายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๕.๓ การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายมในใหคณะทํางานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 
 ๕.๔ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลและ
ผูบริหารทราบ 
๖. สถานท่ีดําเนินการ 

สวนราชการทุกหนวยงาน องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. หนวยงานรับผิดชอบ 
 ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.๑. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 9.๒. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 
 9.3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ 
 9.๔. การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ี
วางไว 
 9.๕. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ ๖ ท่ีเสร็จตามกําหนดเวลา 
 ๑๐.๒ กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ ๘๐ ไดดําเนินการแกไข 
 ๑๐.๓ รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการการควบคุมภายในครบทุกงาน 
 ๑๐.๔ มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน 
 ๑๐.๕ ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
(รอยละ ๘๐ ในระดับมาก) 
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๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ 
๒. หลักเกณฑและเหตุผล 
 การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานท่ีตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง ประชาชนหรือ
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสรางความสะดวกใหแกประชาชนมากท่ีสุดถูกตองท้ังระเบียบกฎหมาย 
ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกันไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชันมีการทํางานมีกระบวนการ
ท่ีโปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบขอบกพรองมี
กระบวนการทางการคลังท่ีเปดเผยขอมูลอ่ืนตอประชาชน 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 
 ๓.๒ การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได 
 ๓.๓ ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 ๓.๔ ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุงแกไขการ
ทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกตองได 
๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย  
๖. วิธีดําเนินการ 
 จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก
เงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม โดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทับสวายภายในเกา
สิบวันนับต้ังแตวันสิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
กําหนด เพ่ือนําเสนอผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสําเนารายงายดังกลาวโดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบ
ทุกสามเดือน 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตลอดงบประมาณ ๒๕๖๑ และดําเนินการอยางตอเนื่อง 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กองคลังองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๑๐.๒ มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 ๑๐.๓ มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือผูรับบริการ 
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ลําดับท่ี 41 
๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น 
๒. หลักการและเหตุผล 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะรับ
ภารกิจและการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปนสิ่ง
สําคัญประการหนึ่งท่ีองคการบริหารสวนตําบลทับสวายไดดําเนินการ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูและ
ทักษะดานการปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี รวมถึงมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรูไปใชให
เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลทับสวายจึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับฝกการอบรม
และศึกษาดูงานอยูเสมอ เพ่ือเปนการเพ่ิมระสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนา
ทองถ่ิน ใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา 
๓. วัตถุประสงค  
 ๓.๑ เพ่ือสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความเขาใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 

๓.๒ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกตอง เปนไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 
 ๓.๓ เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง 
๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย จํานวน  16  คน 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 ท้ังในองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย และหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมท้ังภายในองคการบริหารสวนตําบลและ
หนวยงานภายนอน เพ่ือเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนา
แลวแตกรณี 

๖.๒ เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือสง
สมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมโดยสํานัก/กองงานท่ี
รับผิดชอบ 
 ๖.๓ แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอประธาน
สภา โดยผานนายกองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
 ๖.๔ ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินงานการประเมินผลการฝกอบรมสมาชิกสภาทองถ่ิน และรายงาน
เสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 20,000.- บาท/ป 
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๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานการเจาหนาท่ี สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
๑๐. ผลลัพธ/ ตัวช้ีวัด 
 ๑๐.๑ สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาท่ี 
 ๑๐.๒ สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ 
 ๑๐.๓ การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 
 10.4 จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลทับสวาย จํานวน 16 ราย ไดรับการ
ฝกอบรมและการศึกษาดูงาน 
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๑.ช่ือโครงการ : กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ของฝายบริหาร 

๒. หลักการและเหตุผล 
 การสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปนกลไก
สําคัญท่ีใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซ่ึงอํานาจในการบริหารปจจุบัน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระเต็มท่ีในการดําเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แตถึงแมจะเปนอิสระ 
สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานตางๆ ขององคการปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปโดยความ
เรียบรอยและถูกตอง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําใหองคการบริหารสวนตําบลมี
บรรยากาศการทํางานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับองคกร สมารถนําไปสู
ความโปรงใสในองคการบริหารสวนตําบลและลดการทุจริต 
 องคการบริหารสวนตําบลทับสวายจึงไดดําเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารข้ึน เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถ่ินในการเปนหนวย
ตรวจสอบ โดยใหสมาชิกสภารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลเพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานโปรงใสและสมารถตรวจสอบไดอีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได 
๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ เพ่ือเปนกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
   ๓.๒ เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สมารถตรวจสอบได 
 ๓.๓ สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาท่ีของตนเองมากข้ึน 
๔. เปาหมาย 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย จํานวน  16  คน 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
๖. วิธีดําเนินการ 

๖.๑ จัดทําคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสําหรับการประชุม 
๖.๒ แตงตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตางๆ เชน การจัดซ้ือจัด

จางโครงการตางๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจําป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 

๖.๓ สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
๗. ระยะเวลาดําเนนิงาน 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดําเนินการ 
 ไมใชงบประมาณ 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานกิจการสภา สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
๑๐. ผลลัพธ 

๑๐.๑ สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
๑๐.๒ การปฏิบัติงานตางๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 



๘๖ 
  

ลําดับท่ี 43 
 

๑. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ปญหาหารทุจริตท่ีเกิดขนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนท่ีทุก
ภาคสวนในสังคมจะตองตระหนกัและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการ
ขับเคลื่อนตางๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองกันปราบปามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคไดตระถึง
ปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
๓. วัตถุประสงค  
 ๓.๑ เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
 ๓.๒ เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 
๔. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
๖. วิธีดําเนินการ 
 ๖.๑ ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ 
 ๖.๒ ปดประกาศประชาสัมพันธ  
 ๖.๓ จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 
 ๖.๔ บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 
 ๖.๕ เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
 ๖.๖ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับรองเรียน 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๔ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๘. งบประมานดําเนินการ 
 10,000.- บาท/ป 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทับสวาย 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ๑๐.๑ จํานวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
 ๑๐.๒ นําเรื่องท่ีไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 
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