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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้
ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล หรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทำทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบัน
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น ได้แก่ การ
กระจายอำนาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอำนาจมีวัตถุประสงค์ สำคัญเพ่ือ
ให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่ในทางปฏิบัติ
ทำให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน  

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่น จำแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทำบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่ เกิดจากการ
ละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเขา้ใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม  
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่างๆ  
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอำนาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น  

สาเหตุและปจัจัยที่นำไปสู่การทุจริตขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้  

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแต่
พบว่ายังคงมีช่องว่างที่ทำให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง 
กฎหมาย กฎระเบียบไมร่ัดกุม และอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ทำให้เกิดการทุจริต  

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทำให้คนในปัจจุบัน
มุง่เน้นที่การสรางความร่ำรวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทำพฤติกรรมการทุจรติมากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะการ
ทุจริตในเชิงนโยบายที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชนขาดกลไกการตรวจสอบความ
โปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้  

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก่  การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ ผูกขาด 
ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่ เจ้าหน้าที่เพ่ือให้
ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก ่การผูกขาดในโครงการก่อสร้าง
และโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ  

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้
ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหา
ช่องทางเพ่ือเพ่ิม "รายไดพิ้เศษ" ให้กับตนเองและครอบครัว  
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6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็นพิเศษถือ
ว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป น้อยลง และมี
ความเห็นแกต่ัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นยกย่อง
คนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด เห็นว่าการ
ทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทำการทุจริตฉ้อ
ราษฎรบังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง  

2. หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความม่ันคงของชาติ เป็นปัญหาลำดับต้นๆที่
ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่า
จะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองคก์ร
ที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้
ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอำนาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง  ส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index - CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัด
โดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International - IT) พบว่าผลคะแนนของประเทศไทย
ระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38  คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 
178 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และ
ล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลำดับที่ 101 จาก 168 
ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  

แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการ
ทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ทำ
ให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ทำให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม 
วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอำนาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรร์ัปชันเป็นเรื่องปกติที่
ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของคานิยมและ
วัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทำงานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน  
จึงส่งผลให้การทำงานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความ
เขม้แข็ง  
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ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี  พ.ศ. 2560 
จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่
เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการ
พิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" มีเป้าหมายหลัก
เพ่ือให้ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่
สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดก้ำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไมท่นตอ่การทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่  6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)  

ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
ในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 
2561 - 2565) องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส 
สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
(พ.ศ. 2561-2565) เพ่ือกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ ต่าง ๆ ที่ เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะนำไปสูการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  

3. วัตถุประสงคข์องการจัดทำแผน  
1) เพ่ือยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2) เพ่ือยกระดับจิตสำนึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง  ข้าราชการ

ฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นรวมถึงประชาชนในทองถิ่น  
3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(Good Governance)  
4) เพ่ือสงเสริมบทบาทการมีส่วนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ

ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
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4. เป้าหมาย  
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง 

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์
และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ  

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเขามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่นท่ีมคีวามเขม้แข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจอยา่งเหมาะสม  

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

5. ประโยชน์ของการจัดทำแผน  
1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง 

ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนำมาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ ต่อต้าน
การทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สามารถนำมาประยุกตใ์ช้ในการทำงานและชีวิตประจำวัน  

2) องค์กรปกครองสวนทองถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good 
Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  

3) ภาคประชาชนมีส่วนรวมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มี
จิตสำนึกรักท้องถิ่น อันจะนำมาซึ่งการสร้างเครือขา่ยภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  

4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต  

5) องค์กรปกครองสวนทองถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทำ การ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการ
ป้องกันการทุจริตอันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการ
เฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ( พ.ศ. 2561 – 2565) 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) หมายเหต ุ

1. การ
สร้าง 
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต  

1.1 การสร้างจิตสำนึกและ
ความ ตระหนักแก่บุคลากร 
ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่าย
บริหาร ข้าราชการการเมือง 
ฝ่ายสภาท้องถิ่น และ ฝ่าย
ประจำขององค์กรปกครอง
ส่วน  
ท้องถิ่น   

1.1.1 โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

0 0 0 0 0  

1.1.2 โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 

0 0 0 0 0  

1.1.3 โครงการอบรม คุณธรรม 
จริยธรรม คณผู้บริหาร ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  

1.2 การสร้าง จิตสำนึกและ
ความตระหนักแก่ ประชาชน
ทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  

1.2.1 โครงการกำจัดผกัตบชวา
และวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ 

 

0 0 200,000 0 0  

1.2.2 โครงการสงเสริมอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่ งแวดล้ อม  แห ล่ งท่ อ งเที่ ย ว 
พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
ชุมชน  
 

0 0 0 0 0  

1.3 การสร้าง จิตสํานึกและ
ความตระหนักแก่ เด็กและ
เยาวชน  

1.3.1 โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษั ตริย์ แล ะรณรงค์
เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ 

 

0 0 100,000 0 0  

มิติที่ 1 รวม - มาตรการ 6  โครงการ 30,000 30,000 330,000 30,000 30,000  
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท 

 

หมายเหต ุ

2. การบริหาร 
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต  

2..1 แสดงเจตจํานง  
ท างก า ร เมื อ ง ใน ก า ร 
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร  

กิจกรรมประกาศเจตจํานง  
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช  

0 0 0 0 0  

2.2 มาตรการสร้าง  
ความโปร่งใสในการ  
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 มาตรการการสร้าง  
ความโปร่งใสในการบริหารงาน  
บุคคล  
 

0 0 0 0 0  

2.2.2 มาตรการออกคําสั่ง  
มอบ ห มายขอ งนายกอ งค์ก ร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
และหัวหน้าส่วนราชการ  
 

0 0 0 0 0  

2.2.3 กิ จ ก รรม  "ส ร้ า งค ว าม
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน"  
 

0 0 0 0 0  

2.2.4 กิจกรรม "ควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี"  
 

0 0 0 0 0  

2.2.5 กิจกรรม "การพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดหาพัสดุ"  
 

0 0 0 0 0  

2..2.6 กิ จ ก รรม  "ส ร้ า งค วาม
โป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย เ งิ น
งบประมาณ"  
 

0 0 0 0 0  

2.2.7 โครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซ้ือ - จัดจ้าง  
 

0 0 0 0 0  

2.2.8 โครงการจ้างเหมาสํารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000  

2.3 ม าตรก ารก ารใช้
ดุลยพินิจและใช้ อํานาจ
หนาที่  ให้ เป็ น ไปตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  
 

2.3.1 โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
 

0 0 0 0 0  

2.3.2 มาตรการการมอบ อํานาจ
อนุมัติ  อนุญาต สั่ งการเพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
 

0 0 0 0 0  

 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล ในการ
ดําเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏบิัติ ตนให้
เป็นทีป่ระจักษ์  

2.4.1 กิจกรรมยกย่องและ เชิดชู
เกี ย รติ แ ก่ บุ ค คล  ห น่ ว ย งาน 
องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์ 
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

0 0 0 0 0  
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) หมายเหต ุ

2. การบริหาร 
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.5 มาตรการจัดการใน
กรณีได้ทราบหรือรับแจ้ง
ห รือ ตรวจสอบ พ บ การ
ทุจริต  

2.5.1 กิ จกรรม  "การจัดทํ า 
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ 
องค์การบริหารสวนตําบลทัพ
ราช" 
 

0 0 0 0 0  

2 .5 .2  ม าตรก าร  "แต่ งตั้ ง 
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
ร้องเรียน" 

0 0 0 0 0  

2.5.3 มาตรการ "ดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอก หรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ ขององค์การ
บริหารสวนตําบลทัพราช ว่า
ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าที่โดยมิชอบ " 

0 0 0 0 0  

มิติที่  2 รวม 5 มาตรการ 7 กิจกรรม 
3 โครงการ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000  

 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 หมายเหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. การสงเสริม  
บ ท บ าท แ ล ะ
การมีสวนรวม
ข อ ง ภ า ค
ประชาชน  

3.1 จัดให้มีและ เผยแพร่
ขอมูลข่าวสารในชองทางที่
เป็ น ก า ร อํ า น ว ย ค ว า ม
สะดวกแก่ ประชาชนได้มี
ส่ วนร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติ ราชการตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  

3.1.1 กิ จ ก รรม  "ก า รอ อ ก
ระ เบี ย บ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ข้ อ มู ล 
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทัพราช"  
 

0 0 0 0 0  

3.1.2 กิ จ ก รรม  "อ บ รม ให้
ค วาม รู้ ต าม  พ .ร .บ . ข้ อ มู ล
ข่ า วส ารขอ งราชก าร  พ .ศ . 
2540” 
 

0 0 0 0 0  

3.1.3  ม าตรก าร  "จั ด ให้ มี  
ช่อ งท างที่ ป ระชาชน เขาถึ ง 
ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ทัพ
ราช" 

0 0 0 0 0  

3.1.4 โครงการจัดทำเว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ทัพราช 

10,000 0 0 0 0  

3.2 การรับฟังความ  
คิดเห็น การรับและ  
ตอบสนองเรื่อง ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ของประชาชน  

3.2.1 โครงการปรับปรุงการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

0 0 0 0 50,000  

3.2.2 การดําเนินงานศูนย์รับ
เร่ืองราวร้องทุกข์ อบต.ทัพราช 
 

0 0 0 0 0  

 3.2.3 โครงการ อบต.ทัพราช
เคลื่อนที่  
 

0 0 0 0 0  

3.3 ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้  
ป ระ ช า ช น  มี ส ว น รว ม
บริหาร กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

3.3.1 ม า ต ร ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง 
คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนาอบต.ทัพราช 
 

0 0 0 0 0  

3 .3 .2  ป ระ ชุ ม ป ระ ช าค ม 
หมู่บ้ านและประชาคมตําบล
ประจําปี  

 

0 0 0 0 0  
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) หมายเหต ุ

3. การสงเสริม  
บทบาทและการมีสวน
รวมของภาคประชาชน 

3.3 การส่งเสริมให้ 
ประชาชน มีสวนรวม

บริหาร กจิการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.3 มาตรการแต่งตั้ง ตัวแทน
ป ร ะ ช า ค ม เ ข้ า ร่ ว ม เ ป็ น 
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  
 

0 0 0 0 0  

3.3.4 โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 0 0 0 0 0  

3.3.5 กิจกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของ อบต.ทัพ
เสด็จ  
 

0 0 0 0 0  

มิติที่ 3 รวม 3 มาตรการ 5 กิจกรรม 
3โครงการ 

10,000 0 0 0 50,000  

 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) หมายเหต ุ

4.การ เสรมิสร้าง
และปรบัปรุงกลไก
ในการตรวจสอบ
การปฏบิัติราชการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1  มีการจัดวาง
ระบบและรายงานการ
ควบคุมภายในตามที
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินกําหนด  

4.1.1 โครงการจัดทํา รายงาน
การควบคุมภายใน  
 

0 0 0 0 0  

4 .1 .2  ม า ต ร ก า ร ติ ด ต า ม 
ประเมินผลระบบควบคุมภายใน
อบต.ทัพราช 

0 0 0 0 0  

4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีสว่น
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ บริหาร
ราชการ ตามชอ่งทาง
ที่สามารถดําเนินการ
ได้ 

4.2.1 กิจกรรมการรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับ
ทราบ  
 

0 0 0 0 0  

4.2.2 กิ จ ก ร ร ม ก า ร จั ด ห า
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้างจาก
ตัวแทนชุมชน  
 

0 0 0 0 0  

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการตรวจสอบ
ของสภา ทอ้งถิ่น 

4.3.1 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านระเบียบ กฎหมาย ท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
 

0 0 0 0 0  

4.3.2 กิจกรรมส่งเสริม สมาชิก
สภาท้องถิ่นใหมี บทบาทในการ
ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร  
 

0 0 0 0 0  

4.4 เสริมพลังการมี 
ส่วนรวมของชุมชน 
(Community และ
บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.4.1 กิ จ ก ร ร ม ก า รติ ด ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ
ทุจริต  
 

0 0 0 0 0  

มิติที่ 4 รวม 1 มาตรการ 4 กิจกรรม 
2 โครงการ 

0 0 0 0 0  
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัตกิารฯ 
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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

➢ มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.1.1  โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
2. หลักการและเหตุผล  

หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักสําคัญในการบริหารและการ 
ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสํานึกในการทํางาน
และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอรรัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญ
ของประเทศไทยมานาน จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรรัปชั่นอย่างจริงจัง ใน
สถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่า
การที่จะทําให้ปัญหาการคอรรัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ ในที่สุดนั้น ต้องนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาค
ส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง 
พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสํานึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปใน
ทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชั่น ทั้งนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบ
ธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการ
ปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีขึ้นแล้ว แต่อยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูป
การบริหารการปกครองของ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองคประกอบ
หลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส (Transparency) หลัก
ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมี
ส่วนรวม (Participation) ดังนั้น การพิจารณา คัดเลือกนําองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใชเป็น
เครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสําหรับ หน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องคํานึงถึงกรอบ
เป้าหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป  

ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลทัพราช จึงจัดทําโครงการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น  
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3. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และ

จริยธรรม  
2. เพ่ือให้ผู้บริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการปองกันและปราบปราม

การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
3. เพ่ือให้ผูบริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้  
4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกตใช้ในการทํางานใหกับองค์กรได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ  
4. เป้าหมาย  

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาทอ้งถิ่น พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช 
6. วิธีดําเนินการ  

1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกีย่วข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร  
4. จัดทํากําหนดการและหัวข้อการอบรม  
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน  
 (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565)  

8. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รบัผดิชอบโครงการ  
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเขา้ใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ

จริยธรรม  
2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรูค้วามเขา้ใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ

นําไปประยุกตใ์ช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้  
4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองคก์รได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
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1.1.2  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
2. หลักการและเหตุผล  

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของโลกที่มากับ
กระแส โลกาภิวัตน์ มีรากฐานสําคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ใหเป็นคนดี ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ "เจ้ าหน้าที่ของรัฐ" ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชน ใช้อํานาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ต้องดูแล จัดการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการ
สาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชนสูงสุดต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ  

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การ
สงเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพ่ือเป็น
ต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม  

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช จึงเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร
ในสังกัดเพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตสํานึกใหม้ีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจิตสํานึก
ที่ดีในการ ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ทําโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือปลูกจิตสํานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต
ส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ  

3.2 เพ่ือให้พนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสํานึกรวมในการ
เสริมสร้าง สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน 
และประเทศชาติ สร้างจิตสํานึกในการทําความดี รูจักการให้ การเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์รว่มกัน  

3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององคการบริหารสวนตําบลทัพเสด็จในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารสวนตําบลและพนักงานจ้างองคก์ารบริหารส่วนตําบลทัพราช  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

องคก์ารบริหารส่วนตําบลทัพราช 
6. วิธีดําเนินการ  

จัดใหมกีารดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเปน็ 3 แนวทางคือ  
6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

ทัพราช บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจา้หน้าที่  
6.2 จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ สงเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและเห็น

คุณคาของ การเสริมสร้างสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือทําบุญถวายทาน
แก่พระภิกษุสงฆท์ี่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น  

6.3 การจัดกิจกรรมทําบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบําเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ  
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7. ระยะเวลาในการดําเนินการ  
(ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565)  

8. งบประมาณในการดําเนินการ  
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที ่มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน  
10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกร่วมในการสร้าง

สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จกัการให้และเสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม  

10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  
 

1.1.3 โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหาร
สวนตําบลทัพราช  
2. หลักการและเหตุผล  

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติใหมีประมวลจริยธรรม 
เพ่ือกําหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาทีข่องรัฐแตละประเภท 
โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานรวมกันเป็นหมู่คณะอีก
อย่างที่ขาดไมไ่ด้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติอันถูกตอ้งดีงาม 
ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผูอ่ืน และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่ทํางานรวมกันมีคุณธรรมและจริยธรรม
ประจําใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอยางต้องลุล่วงไปดวยดี และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะไดรับความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้นๆ 
และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจํา รวมถึงพนักงานจ้าง จึงไดมีการจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม 
และจริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารสวนตําบลทัพราช
ดังกล่าวนี้ขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลูกจิตสํานึกการต่อต้านการทุจริต  
3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์

สุขแก่ประชาชน  
3.3 เพ่ือสรา้งจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
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3.4 เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทําการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  
4. เป้าหมาย  

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องคก์ารบริหารสวนตําบลทัพราช จํานวน 70 คน  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

องคก์ารบริหารส่วนตําบลทัพราช 
6. วิธีการดําเนินการ  

จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนตําบลทัพราช โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ใน
การปลูกและปลุกจิตสํานึกการต่อต้านการ ทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และ
จริยธรรม และมีการศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส  
7. ระยะเวลาการดําเนินการ  
           (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565)  
8. งบประมาณในการดําเนินการ  

30,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

ตัวชี้วัด ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารสวนตําบลทัพราช ประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน โดยใช้แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 

ผลลัพธ์ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช เกิด
จิตสํานึกท่ีดีในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม  

 

โครงการจิตอาสา พัฒนาลำน้ำ คูคลอง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก 
และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา              

วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา  28 กรกฎาคม 2562 
องค์การบริการส่วนตำบลทัพราช  อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 

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

๑.หลักการและเหตุผล                                                                                                     
ด้วย สำนักพระราชวังได้มีประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิ เษก  

ลงวันที่ 2 มกราคม พุทธศักราช 2562 กำหนดประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี               
เพ่ือความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่
ทั่วกัน ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม พุทธศักราช. 2562 และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว โดยดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติในด้านพิธีการ ทั้งการประดับพระฉายาลักษณ์ พร้อม
เครื่องราชสักการะ การจัดสถานที่ลงนามถวาย พระพรสำหรับบุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่อ การจัดกิจกรรมปลูก
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ต้นไม้ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในพื้นที่ เน้น กิจกรรมที่แสดงถึงพลังความสามัคคีของทุกหมู่เหล่า 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งจะ ได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และร่วมน้อม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว    

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นในครั้งนี้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ                      
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและร่วมน้อมรำลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและแสดงถึงพลังความสามัคคีของหน่วยงานและประชาชนด้วย 

๒.วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ                      

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
2.2 เพ่ือเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
2.3 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระ

ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 
2.4 เพ่ือเป็นการแสดงพลังความสามัคคีของทุกหมู่เหล่าทั้งบุคลากรภาครัฐและประชาชน 
2.5 เพ่ือพัฒนาลำน้ำ คูคลอง สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  
 

 ๓.กลุ่มเป้าหมายโครงการ 
หัวหน้าส่วนราชการ/ ผู้นำท้องถิ่น  /ผู้บริหาร / พนักงาน /เจ้าหน้าที่ และประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขตพ้ืนที่

ตำบลทัพราชรวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  500  คน  
 
 

4.ระยะเวลาดำเนินโครงการ 
 วันที่ 9 - 10  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

5.วิธีดำเนินการ  
5.1 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนและแนวทางการดำเนินโครงการ 
5.2 เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติดำเนินโครงการ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด 
5.3 แต่งตั้งคณะทำงาน ควบคุมดูแล และดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
5.4 จัดโครงการตามวันและเวลาที่กำหนด  
5.4 ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินโครงการ ให้กับผู้บริหารทราบ 

 
 

6.สถานที่ดำเนินการ 
บ้านคลองยาง หมู่ที่ 12 บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 9 บ้านเนินขาม หมู่ที่ 11 บ้านเขาวงศ์ หมู่ที่ 15                       

ตำบลทัพราช  อำเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว   
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7.งบประมาณ 

 ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ประจำปี งบประมาณ 2562 จำนวนเงิน                      
350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้  

 - ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมเครื่องเสียง         เป็นเงิน  30,000  บาท  
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 500 คน x 25 บาท x 4 มือ้ เป็นเงิน  50,000  บาท 
 - ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 500 คน x 70 บาท  x 2 มื้อ  เป็นเงิน  70,000  บาท 
 - ค่าพันธ์ไม้ จำนวน 2,000  ต้น x 50 บาท      เป็นเงิน  100,000  บาท 
 - ค่าสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง      เป็นเงิน  100,000  บาท 
          รวมเป็นเงินทั้งสิน้  350,000 บาท (สามแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
          หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถัวจ่ายได้และเบิกจ่ายตามท่ีเป็นจริง  

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัดองค์กาบริหารส่วนตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

9.1 บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทุกหมู่เหล่าน้อมรำลึกในพระมากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

9.2 บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทุกหมู่เหล่ าได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                       
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
          9.3 ประชาชนได้ร่วมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

9.4 ประชาชนและหน่วยงานรัฐเกิดความรัก ความสามัคคีโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวม                    
จิตใจทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

9.5 เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 

1.2.2 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน  

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา 
และปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล  

ประเทศไทยในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้อยู่เป็นจํานวนมาก แต่การลักลอบตัดไม้ทําลายป่าไม้ที่ผิด
กฎหมายได้ เพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยมีจํานวนลดน้อยลง ซึ่งสง
ผลกระทบต่อธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก 
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงได้มีการริเริ่มโครงการอนุรักษทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจะสามารถช่วยให้
ธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพ่ิมมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวและสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยในปัญหาปริมาณป่าไม้ของประเทศ โดยทั้งสองพระองค์ทานได้พยายามคิด
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ค้นหาวิธีนานัปการที่จะเพ่ิมปริมาณป่าไม้ของประเทศไทยให้มากขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองค์ท่านได้เสนอ
วิธีที่เรียบงายและประหยัดในการดําเนินงาน คือ แนวคิดเรื่อง "ปลูกป่า 3 อย่าง เพ่ือประโยชน์ 4 อย่าง" ปลูกป่า 3 
อย่าง ได้แก่ ปลูกไม้ให้พออยู่ พอกิน พอใช้ และระบบนิเวศน์ "พออยู่" หมายถึง ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้ทําที่อยู่อาศัย
และจําหน่าย "พอกิน" หมายถึง ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร "พอใช้" หมายถึง ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรง
และพลังงาน เช่น ไมฟื้น และไมไ้ผ่ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ต่อระบบนิเวศนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง  
องค์การบริหารสวนตําบลทัพราช ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดได้
ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน จึง
ได้จัดทําโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนา และปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของตนเอง  
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือเป็นการรักษาประโยชน์สาธารณะ สร้างความสามัคคี และสร้างกลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

4.1 ปลูกต้นไม้และปลูกป่าชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารสวนตําบลทัพราช  จํานวน 17 
หมู่บ้าน โดยปลูกพันธุ์ไมป้ระเภทต่างๆ ทั้งไม้ยืนต้น ไมป้ระดบั ไมผ้ล ไมด้อก และพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เป็นต้น  

4.2 ดูแล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสภาพแหล่งน้ำ คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารสวน
ตําบลทัพราช  จํานวน 17 หมู่บ้าน และพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตองค์การบริหารสวนตําบลทัพราช โดยบูรณาการร่วมกัน
กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนตางๆ  

4.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช สมาชิกสภาองค์การ
บริหารสวน ตําบลทัพราช พนักงาน/ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช ผู้นําชุมชนกลุ่มตา่ง ๆ ทั้ง 17 หมูบ่้าน 
ได้แก่ ประธานชุมชน ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี ฯลฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนทุกภาคส่วน เป็นต้น  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

พ้ืนทีส่าธารณะประโยชน์ในเขตชุมชนในเขตองค์การบริหารสวนตําบลทัพราช และแหล่งน้ำ คู คลอง ในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช 
6. วิธีการดําเนินงาน  

6.1 จัดอบรมผู้เขา้รวมโครงการพร้อมชี้แจงความเป็นมาและแนวทางการดําเนินงานตามโครงการ (กลุ่มรวม
ทุกชุมชน)  

6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุ่มพิทักษสิ่งแวดล้อมประจําชุมชน (กลุ่มย่อย
แต่ละชุมชน)  

6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดําเนินงานกลุ่มพิทักษส์ิ่งแวดล้อมประจําชุมชน (กลุ่มยอ่ยแต่ละชุมชน)  
6.4 จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กําจัดวัชพืชในแม่น้ำ คูคลอง ทําความ

สะอาดถนนและพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในชุมชนและในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช 
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6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และอนุรักษฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้มีความสวยงาม 
สะอาด รมรื่น น่าพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกําลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชนอ่ืนๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป  

6.6  จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้ าน/ชุมชน หรือหน่ วยงานที่ประสบความสําเร็จในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นกรณีตัวอยา่งใหแก่ชุมชนต่าๆ ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตําบลทัพราช 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

(ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)  
8. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  

เกิดกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนมีมากข้ึน 
1.3 การสร้าง จิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 

1.3.1 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และรณรงค์เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และรณรงค์เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ 
2. หลักการและเหตุผล  
            สถาบันหลักสำคัญของชาติ ประกอบด้วย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจที่นำพา
ประเทศชาติไปสู่ความมั่นคงปลอดภัย และความเจริญก้าวหน้า ชาติไทยเป็นชาติที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง ได้แก่ 
วัฒนธรรมที่ดีงาม มีศิลปกรรม สถาปัตยกรรมที่น่าภาคภูมิใจ มีศาสนาเป็นหลักใจ  และมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็น
สถาบันหลักที่สร้างชาติบ้านเมือง และปกครองดูแลให้อาณาประชาราษฎร์มีความร่มเย็นผาสุกมาตั้งแต่เริ่มความเป็น
ชาติไทย ให้ดำรงคงอยู่จนถึงพวกเราคนไทยในทุกวันนี้ พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ได้ทรงทำนุบำรุงประเทศชาติ 
โดยทรงพระวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเทพระวรกาย และพระสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองให้ผ่านพ้น
วิกฤตการณ์ต่างๆ มาได้จนถึงปัจจุบัน ดังนั้นการถวายความจงรักภักดี และพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของชาติ จึง
เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องช่วยกันรักษาไว้ด้วยชีวิต ซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลจวบ
จนปัจจุบัน 
     จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและความขัดแย้งทางการเมืองได้ก่อให้เกิดความแตกแยกขึ้นในกลุ่ม
บุคคลบางกลุ่มของสังคมไทย ซึ่งยังหาแนวทางสร้างความสามัคคีกันได้ยาก ซึ่งเป็นการบั่นทอนความเจริญก้าวหน้า
ของประเทศ และมีผลกระทบต่อวิถีการดำรงชีวิตของคนไทยทั่วทั้งประเทศ 
    ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า และทุกสาขาอาชีพ ทั้งภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน  จึง
ได้พร้อมใจกันจัดโครงการ “เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และรณรงค์เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ” เพ่ือความ
เป็นสิริมงคลของประเทศชาติ เสริมสร้างความรักความสามัคคี และร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
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3. วัตถุประสงค ์ 
      3.1 เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 3.๒  เพ่ือเสริมสร้างให้คนไทยมีความรักความสามัคคี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนอื่น 
 3.๓  เพ่ือรณรงค์ให้คนไทยมีความรักชาติบ้านเมือง มีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย และผนึกกำลัง
ร่วมกันพิทักษ์รักษาชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จนกว่าชีวิตจะหาไม่ 
4. เป้าหมาย  
            ประชาชนในพ้ืนที่ตำบลทัพราช 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน  

5.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร 
          5.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการสนับสนุนสื่อที่มีเนื้อหาสาระท่ีเป็นพระราชกรณีย์กิจ  
                และการเทิดทูนพระเกียรติทุกพระองค ์
          5.3 ประสานสถานที่ศึกษาดูงานกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และรณรงค์
เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ 
          5.4 จัดอบรมแก่กลุ่มเป้าหมาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช   

5.5 สรุปและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 
6. พื้นที่ดําเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช 
7. งบประมาณดําเนินการ  

200,000 บาท 
8. ระยะเวลาดําเนินการ  

(ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองสวัสดิการ องค์การบริหารสวนตําบลทัพราช 
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ  
      ๑0.๑ การแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ของประชาชนทุกหมู่เหล่า 
 ๑0.๒ คนไทยทุกหมู่เหล่าเกิดความรักความสามัคคี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว 
 ๑0.๓ คนไทยมีความภาคภูมิใจ ผนึกกำลังร่วมกันพิทักษ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ จนกว่าชีวิตจะหาไม่ 
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➢ มิติที่ 2. การบริหาร ราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

2..1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
2.1.1 กิจกรรมประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรม "ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผูบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช"  
2. หลักการและเหตุผล  

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทํายุทธศาสตรชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ 
ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2565 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่าย
การเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้
ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ "ประเทศ
ไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" มีเป้าหมาย หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้น
ได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช่ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบโดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การ
ดําเนินงานออกเปน็ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
ยุทธศาสตรที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตรที่ 6 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม
หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุง่เน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ทองถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ จะต้องให้ความ
เป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 
และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนรวมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการ กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทําได้เท่าที่จําเป็นตามกรอบ
กฎหมายกําหนด และตอ้งเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหา ที่ได้สร้างความขม
ขื่นใจให้แก่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของ
คนทํางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิด
ขึ้นกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจํานวน
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มาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอ่ืนๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทํางานในท้องถิ่นอาจต้องถูก
ครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทํางานในทองถิ่นจะใชอํานาจให้
ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐที่
คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อใหเกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต
ของคนนอกองค์กรปกครองส่วนทองถิ่น ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดง
เจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองสวนทองถิ่น บริหารงานด้วยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแกป่ระชาชน และยกระดับมาตรฐานใน
การปอ้งกันการทุจริตขององค์กรตนเองตอ่ไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  
3. วัตถุประสงค ์  

เพ่ือแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจรติของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
ด้วยการจัดทําแผนป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

4.1 ประกาศเจตจํานงการต่อตานการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
4.2 มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
4.2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
6.2 ประชุมหนว่ยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง  
6.3 จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.4 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.5 จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทจุริต  
6.7 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริต  
6.8 รายงานผลการดําเนินงาน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
(ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565)  

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต  
- มีประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผู้บริหาร อย่างนอย 1 ฉบับ  
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- มีการประกาศเจตจํานงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อย่างนอย 1 ครั้ง  
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 5 ปี จํานวน 1 ฉบับ  

10.2 ผลลัพธ์  
- การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราชมีความโปรงใส สามารถป้องกันการทุจริตของ

บุคลากรองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้  
- ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  

2.1.1 มาตรการการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการการสรางความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)  
2. หลักการและเหตุผล  

พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เป็นบุคลากรที่มีความสําคัญต่อ
องค์กร  โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์กรให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัย
สําคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการทํางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการ
ทํางานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือ
นําไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อยางแทจ้ริงต่อไป  

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิม(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๖ มาตรา ๖๙/๑๕๖ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทํางานได้ จึงได้จัดใหมีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือกาํหนดมาตรการดา้นความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบคุลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้ 
3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล  
3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มี

ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาทํางาน  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช จํานวน 1 มาตรการ  

 
5. พื้นที่ดําเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตัง้ โยกยาย โอนเลื่อนตําแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2542  

6.2 นําหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลมากําหนดเปนมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
6.3 ประกาศเผยแพรมาตรการการบริหารงานบุคคล  
6.4 ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
6.5 สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน  

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

(ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565)  
8. งบประมาณดําเนินการ  

ไมใ่ช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  

สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ผลผลิต  
- มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช จํานวน 1 มาตรการ  
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  
10.2 ผลลัพธ์  
- ลดข้อร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ไม่น้อยกว่า 

90 %  
- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลไม่ต่ำกว่าระดับ 3  
- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ

เจ้าหน้าที่ได ้
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2.2.2 มาตรการออกคําสั่ง มอบหมายของนายกองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหนาส่วนราชการ  
2. หลกัการและเหตุผล  

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหน้าที่ในการจัดทํา บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่
กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ต้องทําอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับ
บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น มักจะประสบปญหาด้านการอํานวยความสะดวก
ในการติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยูกับฝ่ายผู้บริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมาย
อํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับสํานัก กอง และฝ่ายตาง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรค
อย่างยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล้าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของ
การกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ  

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิม(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๖ มาตรา ๖๙/๑๕๖ การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และ
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยใชวิธีการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวา 
ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการ
บริหารราชการ เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน
เกินความจําเป็น ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 59(2) สั่ง อนุญาต และ
อนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล มาตรา 60 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหารราชการขององคก์ารบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วน
ตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามลำดับที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้า
ไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้รักษา
ราชการแทน มาตรา ๖๐/๑ ให้มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและ
ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบายและมีอำนาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายกำหนดหรือตามที่นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2542 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของ ประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอํานาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น  
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3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ไดร้ับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน  
3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในตําแหน่งหน้าที่ราชการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายก ปลัด และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่ง
การ  

6.2 จัดทาํหนังสือแจงเวียนให้ทุกส่วนราชการและผูรับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ  

6.3 จดัทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน  

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

(ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565)  
 

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
10.1 ผลผลิต  
มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมน่้อยกว่า 3 ฉบับ  
10.2 ผลลัพธ์  
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยูในระดับดี  
- ประชาชนไดร้ับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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2.2.3 กิจกรรม "สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน"  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม "สรา้งความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน"  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารผล
การ ปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลําดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 27 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์
การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545  หมวด 10 ข้อ 205,206 และเรื่อง
หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559  
ได้กําหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลทัพ
ราช ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
3. วัตถุประสงค ์  

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

พนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
5. พื้นที่ดําเนินการ  

สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการองค์การบริหารส่วน
ตำบลทัพราช โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหนาสวนราชการเป็นกรรมการ 
และข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เปน็เลขานุการ  

6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช โดย
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนเป็นกรรมการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ที่
รับผิดชอบ งานการเจา้หน้าที่เปน็เลขานุการ  

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ตำบลทัพราช เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้
คำปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมานผลการปฏิบัติราชการ  

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ตำบลทัพราช รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
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6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช พิจารณา
ทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไวในประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดสระแก้ว เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545  
หมวด 10 ข้อ 205,206 และเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 
2559 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ชว่งระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม  
8. งบประมาณดําเนินการ  

ไมใ่ช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปรงใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้  
 
2.2.4 กิจกรรม "ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี"  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรม "ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี"  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง

เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมให้บุคลากรฝ่าย บัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป็นต่อ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือ
ทีเ่กี่ยวข้อง  

3.2 เพ่ือลดขอ้ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
5. พื้นที่ดําเนินการ  

กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนตำบลทัพราช 
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6. วิธีดําเนินการ  
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม

งบประมาณที่ตั้งไว้  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ประจําปีงบประมาณของแต่ละปี 
 
8. งบประมาณดําเนินการ  

ไมใ่ช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรูค้วามเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การทีเ่กี่ยวข้อง  

10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
 
2.2.4 กิจกรรม "ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี"  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
กิจกรรม "การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ"  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดให้มีการบริหาร

ราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และแก้ไขเพ่ิมเติมและ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  
3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  
3.4 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
3.5 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
3.6 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
3.7 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
4.1 หัวหน้าฝ่ายและผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน  
4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
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5. พื้นที่ดําเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง  
6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของจํานวนงบประมาณ  
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  
6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี  
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565)  

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
          กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปรงใสมีประสิทธิภาพ  
10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  
10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิดความ

คุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน  

2..2.6 กิจกรรม "สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ"  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

กิจกรรม "สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ"  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
3.2 เพ่ือให้หนว่ยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น  
3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
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6. วิธีดําเนินการ  
6.1 จัดทําคูม่ือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวของกับผู้เสนองานในการ

จัดหาพัสดุ  
6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ

เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ซับซ้อน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

(ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565)  
8. งบประมาณดําเนินการ  

ไมใ่ช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
10.2 มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้  

 
2.2.7 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง  

1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการ
จัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจ หน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลทัพเสด็จจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโป่รงใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เป็นไปตาพระราชบัญญัติ
องคก์ารบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ทัพเสด็จต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้างและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กําหนดให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลทัพเสด็จมีอํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพ
เสด็จ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อ จัดจ้าง ให้ส่วนราชการดําเนินการ
โดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคมภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์
ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกนั  

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราชเป็นไปอย่างโป่รงใส ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ - จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบลทัพเสด็จทุกโครงการและกิจกรรม  
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3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ - จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ 

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ 
3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโป่รงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราชที่

ดําเนินการตามตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และแก้ไขเพ่ิมเติมและ
กฎหมายอืน่ๆ ที่เกี่ยวข้อง  จํานวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียง
ไรสาย  
5. พืน้ที่ดําเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช และชุมชนตางๆ ภายในเขตตำบลทัพราช 
6. วิธดีําเนินการ  

6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้  
- ประกาศการจัดซื้อ - จัดจ้าง  
- ประกาศการกาํหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ - จัดจ้าง  
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
6.2 นําส่งประกาศไปเผ่ยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ทัพราช ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565)  
8. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 - ร้อยละของประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
10.1 ผลผลิต  

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
10.2 ผลลัพธ์  

- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของโครงการที่จัดซื้อ จัด
จ้างทั้งหมด  

- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปรงใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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2.2.8 โครงการจ้างเหมาสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช มีหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตาม
อํานาจหนาที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
2537 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ใหแก่องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดใหเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล และในการปฏิบัติ
หน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทํา
บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจ
ที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนไดรับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมี
คุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมี
โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา ๖๙/๑ การปฏิบัติงานตาม
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำ
งบประมาณ การจัดซ้ือจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมิน ผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 ที่กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผล
สัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ ของรัฐ ประชาชนได้รับการอํานวยความ
สะดวก และไดรับการตอบสนองความต้องการ อีกทั้งเพ่ือเป็นการสรางความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ
ประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเป็นต้องมี โครงการนี้ขึ้นมา  
3. วัตถุประสงค ์  

3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปรงใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ  
3.2 เพ่ือเป็นการสรา้งจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหนา้ที่ในการให้บริการ โดย

ยึดประโยชน์สุขของประชาชน  
3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัดหรือ

นอกเขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช จํานวน 1 ครั้งต่อปี  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

พ้ืนที่ในเขตองคก์ารบริหารส่วนตำบลทัพราช 
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6. วิธีดําเนินการ  
6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่จังหวัด

หรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  
6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ตามรูปแบบที่

กําหนด  
6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ทราบ  
6.4 ดําเนินการเบิกจ่ายเงนิให้แก่สถาบันผู้ทําการประเมิน 
6.5 ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  
6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
(ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565)  

8. งบประมาณดําเนินการ  
25,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ  
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
10.1 ผลผลิต  
ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช

จํานวน 1 ฉบับ  
10.2 ผลผลิต  
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80  
- การใหบ้ริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  

 
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้ อํานาจหนาที่ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

2.3.1 โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  

ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า "การบริหารราชการ
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายอํานาจ
ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนอง ความต้องการของประชาชน" และเพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหาร ราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทํา
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  
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องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบ
หนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกทานจะต้องรวมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการ
ทํางานเพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได้มากที่ สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความ
ประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําให้เกิดความรวดเร็วในการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ให้กับประชาชนได้อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรูสภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  
3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในดานการบริการประชาชนผู้มา

ติดต่อขอรับบริการ  
3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ

ดําเนินงานได ้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ประชาชนในเขตองค์การบรหิารส่วนตำบลทัพราช และผู้ทีม่าตดิต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

5. พื้นที่ดําเนินการ  
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ  
6.2 จัดใหมีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
6.3 จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชนทราบ

โดยทั่วกัน  
6.4 ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน  

6.4.1 ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปจัจุบัน  
6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
6.4.3 จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารต่างๆ  
6.4.4 จัดใหมีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน  
6.4.5 จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องต่างๆ พร้อมตัวอยา่งการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ  
6.4.6 จัดทําคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแกป่ระชาชน

ทั้งเวลา ทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
6.4.7 การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  

6.5 มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  
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6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือนําจุดบกพร่องในการ
จัดทําโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

(ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2565)  
8. งบประมาณดําเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  
10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ ในดา้นการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ

ขอรับบริการ  
10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ

ดําเนินงานได ้ 

2.3.2 มาตรการการมอบ อํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  

2. หลักการและเหตุผล  
การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆภายในองค์กรนั้น ก็เพ่ือ

เป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว ซึ่ งการพิจารณาเลือก/มอบหมาย
ภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดีด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การ
บริหารงานกอ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  

ดังนั้น การดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เขา้กับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณที่การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และ
การตอบสนองความต้องการ ของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ภายใตก้รอบอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
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4. เป้าหมาย  
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช  หัวหนาส่วน

ราชการ หรือผู้อำนวยการกอง 
5. พื้นที่ดําเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้อำนวยการกอง  เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  

6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ  
6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

หวัหน้าส่วนราชการทกุสวน หรือผู้อำนวยการกอง ที่ได้รับมอบหมายทราบ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2565  
8. งบประมาณดําเนินการ  

ไมใ่ช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส่วนราชการทุกกอง  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวยความ
สะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคล ในการดําเนินกจิการ การประพฤติปฏิบัติ ตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.1 กิจกรรมยกย่องและ เชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์ หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้า
ร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. หลักการและเหตุผล  

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันสําคัญใน
การพัฒนา สังคมสู่ความอยูเย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การมี คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม ถือว่า
เป็นหลักสําคัญของการทําความดี ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย สุจริต ทําความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนตําบลทัพราช ผ้ที่ทําคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้า
ร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช อยางสม่ำเสมอ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช จึงจัด
กิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเดน 
ผู้ทําความดี มีความซื่อสัตยสุจริต และผู้ทําคุณประโยชนหรือเข้าร่วมในกิจกรรม โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณ
เพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและทําคุณประโยชนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ที่ควรไดรับการยกย่องชมเชย 
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และเป็นบุคคลตัวอย่าง และจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช  มีค่านิยมยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีสวนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลทัพราช 

3.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ตระหนักถึงความซื่อสัตยสุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  

3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ทัพราช มีค่านิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
- ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

5. พื้นที่ดําเนินการ  
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการกําหนดหลักเกณฑก์าร

พิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเดน่  
6.2 คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทําความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง  
6.3 จัดกจิกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ

คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

(ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 ) 
8. งบประมาณดําเนินการ  

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 ยกยอ่งและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเดน่ ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเขา้ร่วมในกิจกรรม
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช มีค่านิยม ยกยอ่ง เชิดชู และ
เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
2.5.1 กิจกรรม "การจัดทํา ข้อตกลงการปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารสวนตําบลทัพราช" 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม "การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช"  
2. หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใชวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คํานึงถึงความรับผิดชอบ
ของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม ของแต่ละภารกิจ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กําหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการ กํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตก
ลงเป็นลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 
กําหนดใหส้่วนราชการ จัดใหมีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเก่ียวกับ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด  

องค์การบริหารส่วนตําบลทัพเสด็จ จึงได้จัดใหมีการจัดทําข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมี
การลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช กับปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลทัพราช และหัวหนาสํานักปลัด/ผู้อํานวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทําขอตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย เป็นไป
อย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด  

3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย ตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปีงบประมาณ 2561  

3.4 เพ่ือให้หนว่ยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารบัรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย  

องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช ได้ทําข้อตกลงผลงานกับผู้ใตบังคับบัญชาเป็นลายลักษณอักษรอย่าง
ชัดเจน โดยจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกล่าวบรรลุ เป้าหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด และรับสิ่งจูงใจ
ตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารสวนตําบลกับ
ปลัดองคก์ารบริหารสวนตําบล และปลัดองค์การบริหารสวนตําบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทํางานได้
รว่มกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้  

1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ  
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3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
1.1 ชี้แจงสํานัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548 

1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ  

ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เก่ียวของกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น  
- ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูล 

เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด และการมีสวนร่วมของผู้บริหารของหน่วยงานในการกํากับดูแล
และติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าว  

1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่กําหนด  

1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  
1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้  
6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ  

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม  5 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก  4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดี  3 

มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช้  2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง  1 
 

2.5.2 มาตรการ "แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน" 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ "แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน"  
2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
รว่มโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคําร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือให้การดําเนินการ
รับเรื่องรองเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึง
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ได้แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องรองเรียนประจําองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราชรวมถึงจัดทําคู่มือ 
ดําเนินการเรื่องรองเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราชขึ้น เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบ
หรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบไดถ้ือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจงเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

มีการมอบหมายแต่งตั้งเจา้หน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
6.2 จัดทําคูม่ือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผูรับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปรงใส
และเปน็ธรรม  

6.4 เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบล
ทัพราช ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หนว่ยงาน สามารถเขา้ใจและใช้ประโยชนจากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2565  
8. งบประมาณดําเนินการ  

ไมใ่ช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลทัพราช ตามคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช โดยปฏิบัติตามขั้นตอน
การปฏิบัติงานทีส่อดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวขอ้งอย่างถูกต้อง  
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2.5.3 มาตรการ "ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณี มีบุคคลภายนอก หรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ" 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ "ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ"  
2. หลักการและเหตุผล  

สืบเนื่องจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาล
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้กําหนดให้มีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช จึงได้จัดทํามาตรการการดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช
ว่าปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการ
รอ้งเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิ
ชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทํา
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลทัพราช ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดี และตระหนักถึงความสําคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอยางรวดเร็ว โปร่งใส 
เป็นธรรม  
4. เป้าหมาย  

"เจ้าหน้าที่" หมายถึง พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจา้งขององค์การบริหารส่วนตําบล
ทัพราช 
5. พื้นที่ดําเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้าองค์ประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่  

6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ  
6.3 กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนาชอง

ทางการร้องเรียนใหง่้าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความม่ันใจแกผู่้ให้ข้อมูล 
ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หนว่ยงาน  
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6.4 แจ้งผลการพิจารณาใหผู้้รอ้งเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการ ภายใน 5 วัน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  
           (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565)  
8. งบประมาณดําเนินการ  

ไมใ่ช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์  

ตัวชี้วัด  
รอ้ยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ผลลัพธ์  
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที่  
 

มิติที ่3. การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ เผยแพร่ขอมูลขาวสารในชองทางที่เป็นการ อํานวยความสะดวกแก่ ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ ราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 

3.1.1 กิจกรรม "การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช"  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม "การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทัพราช"  
2. หลักการและเหตุผล  

อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
ภายใต้บังคับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด และเพ่ือให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมี ส่วนร่วม สามารถ
ตรวจสอบได ้ 
3. วัตถุประสงค ์  

1. เพ่ือใหเป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองคก์ารบริหารสวนตําบลทัพราช ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2556 และประกาศองค์การบริหารสวนตําบลทัพราช เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรอง
สําเนาขอ้มูลขา่วสารของศูนย์ข้อมูลขา่วสารองค์การบริหารสวนตําบลทัพราช ขึ้น  

2. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จําหน่ายจา่ยแจก รวมทัง้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้  

3. เพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบขอมูลข่าวสาร ดังนี้  
3.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  
3.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจดัไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้  
3.3 ข้อมูลข่าวสารอ่ืน  
3.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  
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4. เป้าหมาย  
1. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลขา่วสารของราชการ จํานวน 1 แห่ง  
2. ระเบียบองค์การบริหารสวนตําบลทัพราช ว่าด้วยข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2561 จํานวน 1 ชุด  
3. ประกาศองค์การบริหารสวนตําบลทัพราช เรื่องคา่ธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนาข้อมูล

ข่าวสารของศูนยข์อมูลข่าวสารองค์การบริหารสวนตําบลทัพราช จํานวน 1 ฉบับ  
4. แบบคํารอ้งขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จํานวน 1 ฉบับ  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
ภายในองค์การบริหารสวนตําบลทัพราช 

6. วิธีการดําเนินงานโครงการ  
6.1 จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมลูข่าวสารของราชการ  
6.2 เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ  
6.3 จัดทําร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2561 เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา

อนุมัติ  
6.4 จัดทําร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อ

ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
6.5 จัดทําร่างแบบคําร้องขอตรวจดูขอ้มูลขา่วสาร เสนอต่อผูบริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
6.6 จัดเตรียมสถานที่ โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด  

7. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565 

8. งบประมาณ  
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
สํานักงานปลัด องค์การบริหารสวนตําบลทัพราช 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์  
1. มีการจัดตั้งศนูยขอมูลขาวสารของราชการ องค์การบริหารสวนตําบลทัพราช ณ สํานักงานองค์การ

บริหารสวนตําบลทัพราช 
2. มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้สําหรับอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน  
3. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ  
 
3.1.2 กิจกรรม "อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม "อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540"  
2. หลักการและเหตุผล  

คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการบริหาร
จัดการที่ดี และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการทํางานที่จําเป็นต้องมีใน
ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยใหเกิดความโปร่งใสในการทํางานคือการ
เปิดเผยข้อมูลขาวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการ
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รับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า "บุคคลย่อมมีสิทธิไดรับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น" และตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าใน
ระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ 
ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ทัพเสด็จ 

ดังนั้น เพ่ือเสริมสรางให้องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช มีความโปรงใสในการทํางานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัด
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นําความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล และ
ตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรูเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกลชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลกับภาคประชาชนใหมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์  

เพ่ือให้ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรง่ใสในการ
ทํางานและมคีวามรูเกี่ยวกับสิทธิ์ในการเขา้ถึงข้อมูลขา่วสารตามพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ผู้เขา้รว่มอบรม  จํานวน 80 คน  
ผลการเรียนรู้เฉลี่ย    ร้อยละ 80 
ผู้เข้ารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ    ร้อยละ 80 

5. พื้นที่ดําเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

6. วิธีดําเนินการ  
ขั้นตอนที่ 1 สํารวจความต้องการอบรม  
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร  
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินกิจกรรม  
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้  
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์  
จํานวนผู้เขา้ร่วมอบรม  
รอ้ยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย  
รอ้ยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

3.1.3  มาตรการ "จัดให้มี ช่องทางท่ีประชาชนเขาถึง ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ทัพราช" 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ "จดัให้มีชอ่งทางที่ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลขา่วสารขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช"  
2. หลักการและเหตุผล  

ด้วยพระราชบัญญัติขอมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช จึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ 
ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทําการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลข
โทรศัพทเฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วน
ตำบลทัพราช ไดง่้ายและสะดวกมากข้ึน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเขาถึงข้อมูลขา่วสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องรองเรียนที่เขาถึงประชาชนได้ง่าย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ชอ่งทางในการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

6. วิธีดําเนินการ  
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  
- บอรด์หนาสํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
- บอรด์ประชาสัมพันธขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช รา้นคา้ชุมชนตามชุมชน/หมูบ่้าน  
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจําและให้ประชาชนสืบค้นได้เอง  
- จัดสงเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี  
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลงข่าว  
- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น  
- ประกาศผา่นเว็บไซต/เว็บบอรด/เฟสบุค ที่มีขอ้มูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- รายการ TV  
- รายการทาง Youtube ออนไลน์  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2565  

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รบัผิดชอบโครงการ  
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์  
จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

3.1.4 โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  

ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการดําเนินงาน
ผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจได้
ง่ายในช่วงระยะเวลา สั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ และ
น่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกัน
ของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเขาถึง
และมีส่วนรวมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ จึงจําเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งสําคัญ 
ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่าง
โปร่งใสและยุติธรรม  
3. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือประชาสัมพันธการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราชให้ประชาชนไดรับทราบโดยผ่าน
ทางสื่อประเภทตางๆ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  

2. เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ทัพราชอย่างถูกต้องและโปร่งใส  

3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรวมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
4. เพ่ือให้เกิดความห่วงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน  
5. เพ่ือนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย  
6. เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช สื่อมวลชนและ

ประชาชน  
4. เป้าหมาย  

เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป
อย่างกว้างขวาง  

4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําปี เพ่ือรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช  
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4.2 จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร  
4.3 จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ และคูม่ือการให้บริการประชาชน  
4.4 จัดทํา Presentation นาํเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
4.5 จัดทําภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์  
4.6 จัดทําคูม่ือสําหรับประชาชน  
4.7 จัดแถลงขา่วสื่อมวลชน  
4.8 จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน  
4.9 จัดทําของที่ระลึก  
4.10 รถโฆษณาเคลื่อนที่  
4.11 ป้ายประชาสัมพันธ์  
4.12 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
4.13 จดัทํา Spot  
4.14 เสียงตามสาย  
4.15 อ่ืนๆ  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 เสนออนุมัติโครงการ  
6.2 ดําเนินการประชุม  
6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการรวมนําเสนอร่างรูปแบบ  
6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล

ทัพราช  
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

10. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ ์  
10.1 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ซึ่งออกแบบ

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เป็นตัวชี้วัด โดยกําหนด
ตัวชี้วัด ดังนี้  

10.2 ประชาชนไดรับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช และมีความพึง
พอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 60  
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3.2 การรับฟังความ คิดเห็น การรับและ ตอบสนองเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของประชาชน 
3.2.1 โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน  

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทํางาน ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีกระบวนการจัดทํา 
ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
ของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จได้ดําเนินการจัด โครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน 
ประจําปี งบประมาณ 2561 เพ่ือนํามาบรรจุไว้ ในแผนพัฒนาสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช              
ประจําปี พ.ศ. 2561 - 2564 รวมถึงการนําเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล
ทัพเสด็จในปีถัดไป องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราชจึงได้จัดให้มีโครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน 
ประจาํปี พ.ศ. 2561 ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนชุมชนและวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น  

3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้นําชุมชน  
3.3 เพ่ือใหไ้ด้แผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช  
3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แทจ้ริงของประชาชน  
3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้รว่มกระบวนการ รวมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมสี่วนรวม  
3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

จัดเก็บข้อมลูพื้นฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน 17 หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทัพราช สําหรับให้ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นให้ไดม้าซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไวใน
แผนพัฒนาห้าปีขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  
6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ  
6.5 ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบข้อมลู, ทําการบันทึกและประมวลผลข้อมูล  
6.6 จัดประชุมผู้นําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด  
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6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน  
6.8 จัดทําแผนชุมชนเพ่ือส่งให้หนวยงานที่เกีย่วข้อง  
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 

8. งบประมาณดําเนินการ  
13,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ  
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  
1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น  
2. ไดร้ับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  
3. ไดแ้ผนงานโครงการของชุมชน เพื่อนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
4. ประชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปญัหาของชุมชน  
5. ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
6. ประชาชนไดม้ีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนทองถิ่น 
  
3.2.2 การดําเนินงานศูนย์ รับเรื่องราว้รองทุกข์ อบต.ทัพราช 

1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. หลักการและเหตุผล  

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นสําคัญ  

ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช จึงมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้สําหรับ
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ  
3. วัตถุประสงค ์  

3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แกไ่ขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
นํามาเป็นข้อมูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปญัหาต่อไป  

3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
 3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช กับประชาชนใน

พ้ืนที่  
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4. เป้าหมาย  
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนรําคาญหรือผู้มีส่วนได้เสีย

ที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียม
ระบบการแกไ้ขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้  
5. วิธีดําเนินการ  

5.1 จดัทําคําสั่งแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ผูรบัผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
5.3 นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวขอ้ง เพ่ือแก้ไขปญัหาตามความจําเป็นและ

เร่งดว่น  
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
ให้บริการในวัน เวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ต้ังแตเ่วลา 08.30 น. - 16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/

รอ้งเรียน ดังนี้  
6.1 ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช  
6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3760-9848 ทางโทรสารหมายเลข 0-3760-9849 
6.3 ทางเว็บไซต ์ 
6.4 ทางไปรษณีย์  

7. งบประมาณดําเนินการ  
ไมใ่ช้งบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/รอ้งเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทาํใหเ้ห็นว่าประชาชนไดม้ีส่วนร่วม

ในการ สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่รว่มกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการดําเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข ์ 
9.3 แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้รอ้งเรียนทราบภายใน 15 วัน  
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3.2.3 โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราชเคลื่อนที่ 

1. ชื่อโครงการ : โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราชเคลื่อนที่  
2. หลักการและเหตุผล  

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะไดรับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลด
ภาระของประชาชนเป็นสําคัญ  

ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้
จัดทํา โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราชเคลื่อนที่ เพ่ือสํารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่า
ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ดําเนินการให้บริการ ในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่
ในอํานาจหน้าที่ อาจดําเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดย เน้นให้บริการฟรีแกป่ระชาชน หรือหาก
จําเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด ร่วมกับการประชุมเวที
ประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลทัพราช ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น  

3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
นํามาเปน็ข้อมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไ้ขปญัหาต่อไป  

3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช กับประชาชน
ในพ้ืนที่  
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ ์  

นําบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ออกไปให้บริการแก่ประชาชน
หมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราชทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทำ
แผนพัฒนาชุมชน  
5. พืน้ที่ดําเนินการ  

กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ ออกเคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนา
ชุมชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช โดยแบง่เป็นแตล่ะเขตตามเขตเลือกตั้ง  
6. วิธีดําเนินการ  

1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
2. จดัหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย  
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝ่าย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนําไปให้บริการแก่ประชาชน

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ทัง้หมด  
4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนท่ี  
5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน  
6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
7. นํากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน  
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8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

 (ปีงบประมาณ 2561-2565) 
8. งบประมาณดําเนินการ  

170,000 บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
10. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยูในเขตเทศบาล ซึ่งไดเขารวมโครงการฯ ไดรับบริการที่สะดวก 
รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช อย่างทั่วถึง  

10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้า
หนาที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช รว่มรับฟังทั้งในเรื่องการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
และความต้องการดา้นสาธารณูปโภคของประชาชน 
3.3 การส่งเสริมให้ ประชาชน มีสวนรวมบริหาร กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.3.1 มาตรการแต่งตั้ง คณะกรรมการสนับสนุนการ จัดทําแผนพัฒนาอบต.ทัพราช 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดวยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และขอ 9 กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทํา
แผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ  

ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วน
ตำบล มีองค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช  โดยงานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
ทัพราชขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราชและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วน
ร่วมและแสดงความคิดเห็นในการ จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราชและ
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมองค์การบริหาร
ส่วนตำบลทัพราชและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราชกําหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และ
สุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช จํานวน 12 คน  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
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6. วิธีดําเนินการ  
- จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช บางตําแหน่งในปัจจุบันจะ

ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ กําหนด ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
จึงต้องดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหน่งดังกล่าวมาดํารงตําแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ้ 7(2) และขอ 9 ที่กําหนด  
8. งบประมาณดําเนินการ  

ไมใ่ช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานนโยบายและแผน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์  

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช  มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่างแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราชและร่าง
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ด้วยความถูกต้อง โปรงใส สุจริต และ
ให้ความสําคัญในการต่อต้านการทุจริต 

  
3.3.2 ประชุมประชาคม หมู่บ้านและประชาคมตําบลประจําปี  

1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบล ประจําปี  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

กฎหมายที่เก่ียวของกับการกระจายอํานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนขา้งใหม่และ
มีจํานวนหลายฉบับด้วยกัน ทําให้ประชาชนยังไม่อาจไดร้ับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและการมีสวน
รวมของประชาชน ต่อการกระจายอํานาจ องค์การบริหารสวนตําบลทัพราช จึงได้จัดทําโครงการ อบต.สัญจร 
ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคม ตําบลประจําปี 2561 ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิน่ตนเอง  
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือเผยแพร่
ความรู้ ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อีกทางหนึ่งด้วย  
4. เป้าหมาย  

ผู้นำองค์กรประชาชน เช่น กํานัน ผูใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน ผู้นําชุมชนแพทย์ประจําตําบล 
อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป จํานวนไม่
น้อยกว่า 200 คน  
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5. วิธีดําเนินการ  
5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่  
5.2 แตง่ตั้งคณะทํางาน  
5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกําหนดตารางการออกหน่วย  
5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลทัพราช 
5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด  

6. ระยะเวลาการดําเนินการ  
(ปงีบประมาณ 2561 - 2565)  

7. งบประมาณ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สํานักงานปลัด องค์การบริหารสวนตําบลทัพเสด็จ  
 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ผู้เขา้ร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความสําคัญของการ

กระจายอํานาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 
3.3.3 มาตรการแต่งตั้ง ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามที่องค์การบริหารสวนตําบลทัพเสด็จ ได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีในด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) ให้
มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารสวนตําบลทัพราช 
3. วัตถุประสงค์  

เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผา่นการประชาคม) ในการมีส่วนรว่มกับองค์การบริหารสวนตําบลทัพราช 
อย่างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค์การบริหารสวนตําบลทัพราช ได้มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาค
ประชาชนและ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการ
ป้องกันการทุจริตในองคก์ารบริหารสวนตําบลนั่นคือได้ทําหน้าที่อย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย  

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 17 หมูบ่้าน  
5. วิธีการดําเนินการ  

5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารสวนตําบลทัพราช 
อย่างแข็งขัน สําหรับการทํางานขององค์การบริหารสวนตําบลทัพราช ไดม้ีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้ภาค
ประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารสวนตําบลทัพราช ในหลายๆ ส่วน เช่น 
ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา
เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ  
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5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเขา้ใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ทํา
ความเขา้ใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติไดอ้ย่างถูกตอ้ง  
6. ระยะเวลาการดําเนินการ  

ดําเนินการทุกปงบประมาณ  
7. งบประมาณดําเนินการ  

ไมใ่ช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

สํานักงานปลัดและกองคลัง องค์การบริหารสวนตําบลทัพราช 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์  

9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารสวนตําบล
ทัพราช 

9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหนว่ยงานท้องถิ่นของตนเอง 

3.3.5 กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.ทัพราช  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะองคกรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องดําเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลว่าสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย หรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติ
การดําเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อไป  

ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงไดจัดทําโครงการการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ทัพราช ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ทัพราช มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีมาตรฐานในการปฏิบัติ
ราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ใน
การตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ทีก่ฎหมายกําหนด  
3. วัตถุประสงค ์  

3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การ

บริหารส่วนตำบลทัพราช และ เป็นการเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตำบลทัพราช 

3.3 เพ่ือดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
คณะทํางานและเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
5. พื้นที่ดําเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล  
6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ  
6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ  
6.4 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 ก.พ. 
2558) จํานวน 9 คน ประกอบด้วย 

(1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน   2 คน 
(2) ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล    2 คน 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิ       2 คน  
(4) ปลัด (อบจ./เทศบาล/อบต.)    เป็นกรรมการและเลขานุการ  
(5) หัวหน้าสํานักปลัด      เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
(6) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป    เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

ให้คณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้  
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราชปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย

แล้วเสนอผลการประเมินให้องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราชทราบ เพ่ือนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกจิต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลทัพราชสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปี  

4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราชมอบหมาย  
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน  
6.7 การดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน  
6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหารส่วน

ตำบลทัพราชพร้อมตัวชี้วัด  
6.9 การติดตามและประเมินผล  
6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง

ดําเนินการแก้ไขตอ่ไป  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

(ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565)  
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8. งบประมาณดําเนินการ  
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  
 

➢ มิติที่ 4.การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4.1  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามทีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 

4.1.1 โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
กําหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้กํากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ กําหนดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช จึงได้มี
การจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด เป็นประจําทุกปี  
3. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราชทราบ

ตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด  
3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้กํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินตามกําหนด  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
5. พื้นที่ดําเนินการ  
ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

6. วิธีดําเนินการ  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการประเมิน

องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  



แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 -2565 ) องค์การบรหิารส่วนตำบลทัพราช หน้า 60 
 

5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดํา เนินการรวบรวม เพ่ือจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้กํากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  
7. ระยะเวลาการดําเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณดําเนินการ  
9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
10. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ ์  

1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม  

 
4.1.2 มาตรการติดตาม ประเมินผลระบบควบคุมภายในอบต.ทัพราช  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุม
ภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ 
ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้กํากับดูแล
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ ดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน เพื่อนําความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกดิขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน จึงได้กําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดําเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ  

3.2 เพ่ือใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผู้กํากับดูแลภายใน
เวลาที่กําหนด  
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3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
5. พื้นที่ดําเนินการ  

สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช (ระดับ
องค์กร) จัดส่งรายงานแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปดําเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างป ี 

6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)  

6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช รายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ประชุมพิจารณา
และประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการวามีความเพียงพอหรือไม หรือจะ
ตองดาํเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป  

6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินผู้กํากับดูแลอยา่งน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเกา้สิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

5 ปี (ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565)  
8. งบประมาณดําเนินการ  

ไมใ่ช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
10. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์  

10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง  

10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้กํากับ

ดูแลภายในเวลาที่กาํหนด  
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการ บริหารราชการ ตามช่องทางที่
สามารถดําเนินการได้ 

4.2.1 กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนไดรับทราบ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มี
ข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงิน
การคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการทํางานมีกระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงาน
การเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอ่ืนต่อ
ประชาชน  
3. วัตถุประสงค ์  

3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  
3.3 ปฏิบัติงานถกูตอ้งตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการทํางานของ

องค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
6. วิธีดําเนินการ  

จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี 
และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนด เพ่ือนําเสนอผู้บริหารทองถิ่น 
และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปิดเผย เพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน  
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

ปงีบประมาณ 2561 - 2565 
8. งบประมาณดําเนินการ  

ไมใ่ช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์  

10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
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10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผูรับบริการ  

4.2.2 กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

องค์การบริหารสวนตําบลทัพเสด็จ เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 - 2561)  องค์การบริหารสวนตําบลทัพเสด็จ จึงได้ดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารสวนตําบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดง
ความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจาก การปฏิบัติจริง 
ส่วนองค์การบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น 
เพ่ือกระตุน้การปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบ
ราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ  
3. วัตถุประสงค ์  

3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหาร
สวนตําบลทัพราช 

3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เก่ียวของกับงบประมาณขององค์การบริหารสวนตําบลทัพราช ให้เกิด
การพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า  
4. เป้าหมาย  

ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารสวนตําบลทัพราช 
5. พื้นที่ดําเนินการ  

องค์การบริหารสวนตําบลทัพราช  
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างไดแ้ก่ กรรมการตรวจการจ้าง  

6.2 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้กําหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้า
รว่มเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารสวนตําบลทัพราช ให้ความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพ่ือให้
การดําเนินงานเป็นไปอย่างซ่ือตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย  

6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และ
ตัวแทน ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่างละเอียด
และถูกตอ้ง  
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7. ระยะเวลาดําเนินการ  
(ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565)  

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารสวนตําบลทัพราช 

10. ผลลัพธ ์  
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารสวนตําบลทัพราช มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนรวม

ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
  

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมาย ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็นแนว
ทางการปฏิบัติหน้าที่ การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจําไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความรอบคอบ 
ความชํานาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑต่างๆ ที่มักมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความขอกฎหมาย 
ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารทองถิ่น โดยเฉพาะ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทําให้
การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล้าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น จึงจําเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง และ
หลักเกณฑ์ ต่างๆ ที่สําคัญและเกี่ยวของกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยง
กับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ  

ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพเสด็จ เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช จึงได้จัดทําโครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมายทอ้งถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น  
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3. วัตถุประสงค ์  
3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช เพ่ิมพูนความรู้ความเขา้ใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547  
3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการยื่น

บัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน  
3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนิน

กิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
ปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช จํานวน 4 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
จํานวน 33 คน รวม 37 คน  
5. พื้นที่ดําเนินการ  

สํานักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
6. วิธีดําเนินการ  

6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน  
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเข้ารับการอบรม  
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พรอ้มแจกเอกสารประกอบการอบรม  
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
ปีงบประมาณ 2561-2565 

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ ์  
10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช ไดเ้พ่ิมพูนความรู้ความเขา้ใจระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547  
10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี

แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน  
10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช มีความรู้ความเขา้ใจมิให้ดําเนินกิจการที่

เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนร่วมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต  
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10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ
สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต  

4.3.2 กิจกรรมส่งเสริม สมาชิกสภาท้องถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไกสําคัญ
ที่ใช้สําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปัจจุบันองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็
จะคอยควบคุมดูแลการ ดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง 
เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนา ร่วมกัน นอกจากจะทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีบรรยากาศการทํางานแบบมี
สวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วน
ตําบลและลดการทุจริต  

องค์การบริหารส่วนตําบลทัพราช จึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ 
โดยให้สมาชิกสภารวม เป็นคณะกรรมการในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้  
3. วัตถุประสงค ์  

3.1 เพ่ือเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
3.2 เพ่ือให้เกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้  
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากข้ึน  

4. เป้าหมาย  
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทัพราช จํานวน 33 คน  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
องค์การบริหารสวนตําบลทัพราช 

6. วิธีการดําเนินงาน  
6.1 จัดทําคูมื่อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม  
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างขอบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและประเมินผล
แผนพฒันา ฯลฯ  

6.3 สมาชิกสภาทองถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารส่วนตําบล  
7. ระยะเวลาดําเนินงาน  
          (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565)  
8. งบประมาณดําเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
งานกิจการสภา สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลทัพราช 

10. ผลลัพธ ์  
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร  
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
 

4.4 เสริมพลังการมี ส่วนรวมของชุมชน(Community และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต) 

4.4.1 กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จําเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและรวมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อน
ต่างๆ ให้เกิดการเฝ้า ระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
3. วัตถุประสงค ์  

3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปญหาการทุจริต  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ประชาชนในตำบลทัพราช 

5. พื้นที่ดําเนินการ  
ตำบลทัพราช 

6. วิธีดําเนินการ  
6.1 ขออนุมัติจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์  
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ตำบลทัพราช 
6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการร้องเรียน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565)  

8. งบประมาณดําเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทัพราช 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.1 จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
10.2 นําเรื่องท่ีไดรับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข  
 


