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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

เร่ือง  ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕64) 

............................................... 

ตามหนังสือสํานักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช. 0004/ว0019 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2560 เรื่องการจัดทํา

แผนปองกันปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามแนวทางการดําเนินโครงการ

ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตยุทธศาสตรชาติ วา

ดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ .ศ.2560 – 2564) ประกอบกับ สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรม

การดําเนินงาน และดัชนีวัดความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

องคการบริหารสวนตําบลทองฟา จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2560 

– 2564) ขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานในการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา  

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
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คํานําคํานํา  

  การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญกาวหนาการ

พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งในปจจุบันไดทวีความรุนแรงข้ึนอยาง

ตอเน่ือง ทําใหเกิดความเสียหายในวงกวาง โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง

การปกครองและการบริหารราชการเปนอยางมาก การแกปญหาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญที่หนวยงานใน

ภาครัฐ ซึ่งเปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาสามารถแขงขันกับ

ตางประเทศไดอยางทัดเทียมนานาอารยประเทศ ที่จะตองประสานความรวมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชนเพื่อรวมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรควบคูไปพรอมๆกัน 

โดยการปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนคานิยมอื่นๆ ที่ถูกตอง รวมทั้งเขาใจวิถีดําเนิน

ชีวิตที่สมควรและมีคุณคา  
 

 ประกอบกับคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดมีคําสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการ

ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนด

มาตรการหรือแนวทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุงเนนการสราง ธรรมาภิบาลในการ

บริหารงานและสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิใหเกิดการ

ทุจริตได   
 

  เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาว บรรลุผลไดอยางเปนรูปธรรม องคการบริหารสวนตําบล

ทองฟา  จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจรติสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบล

ทองฟาข้ึน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรและกลยุทธ ใหบรรลุเปาหมายและเปนการถือปฏิบัติตามคําสั่ง คสช. 

เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเปนนโยบายชาติดวย 
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1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร 

  การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร มีวัตถุประสงคเพื่อตองการบงช้ีความ

เสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคลหรือ

หนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มีอยูใน

ปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม  

 การทุจริตในระดับทองถ่ิน พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถ่ิน 

ไดแก การกระจายอํานาจลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แมวาโดยหลักการแลวการกระจายอํานาจมี

วัตถุประสงคสําคัญเพื่อใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนมากข้ึน มี

ประสิทธิภาพมากข้ึน แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถ่ินเพิ่มมากย่ิงข้ึนเชนเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จําแนกเปน 7 ประเภท ดังน้ี 

 1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญ

เกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 

 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย 

 4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 

 5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

 6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ 

 7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถ่ิน 

 สาเหตุและปจจัยท่ีนําไปสูการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถสรุปเปน

ประเด็นได ดังน้ี 

 1) โอกาส แมวาในปจจุบันมีหนวยงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดข้ึนจาก

การบังคับใชกฎหมายที่ไมเขมแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการ

ระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหน่ึงที่ทําใหเกิดการทุจริต 

 2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 

ทําใหคนในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุน้ีจึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนมที่จะทํา

พฤติกรรมการทุจริตมากย่ิงข้ึน 

 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนข้ึน 

โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด

สวนท่ี 1 บทนํา 
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กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิทธิภาพ ดังน้ันจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ

บุคคลเหลาน้ี 

 4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ/จัดจาง เปนเรื่องของ

การผูกขาด ดังน้ันจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก

เจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ไดแกการ

ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ 

 5) การไดรับคาตอบแทนท่ีไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปน

ปจจัยหน่ึงที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีข้ึน ทําให

เจาหนาที่ตองแสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว 

  6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการ

เนนเปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัว

บาปนอยลง และมีความเห็นแกตัวมากย่ิงข้ึน มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ต้ังมากกวาที่จะยึดผลประโยชน

สวนรวม 

  7) มีคานิยมท่ีผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตย

สุจริตเปนยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุน้ี ผูที่มี

คานิยมที่ผิดเห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด 

ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของ

บานเมือง 

2. หลักการและเหตุผล  

          รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันบัญญัติใหรัฐจะตองใหความเปนอิสระ แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

โดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาใน

ระดับพื้นที่สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบที่กฎหมายกําหนด 

และตองเปนไปเพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ินหรือประโยชนสุขของประเทศโดยรวม 

  นอกจากน้ีตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริการราชการแผนดิน กําหนดใหการบริหารราชการ

ซึ่งรวมทั้งราชการบริหารสวนทองถ่ินตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน 

  เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของดังกลาวจะเห็นไดวาการ

บริหารราชการแผนดินที่มีองคกรปกครองทองถ่ิน ซึ่งเปนองคกรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแกไข

ปญหาในระดับทองถ่ินยังมีปญหาหลายประการ ที่สําคัญคือปญหาดานการบริหารราชการขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินเอง และปญหาการกํากับดูแลโดยองคกรที่มี อํานาจหนาที่ ตามกฎหมาย และดวยเหตุที่วาน้ี ไดมี

สวนทําใหการบริหาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สวนหน่ึงไมเปนไปเพื่อกอใหเกิดประโยชนสุขแก

ประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง คณะผูบริหารหรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินบางสวนมีพฤติการณ
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สอไปในทางที่เอื้อประโยชนแกตนเองหรือพวกพองโดยไมชอบมีการกระทําในลักษะที่เปนการขัดกันแหง

ผลประโยชน ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 

  จากสภาพปญหาที่พบในองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประชาสัมพันธ 

จะพบวาภาพลักษณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการทุจรติคอรัปช่ันเปนจํานวนมาก และมีแนวโนมเพิ่มข้ึน

อยางตอเน่ือง สงผลใหประชาชนเกิดความไมไววางใจการบริหารงานของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามมา 

  ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปช่ันในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันย่ิงจะทวีความ

รุนแรงและสลับซับซอนมากย่ิงข้ึนและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางย่ิงตอความมั่นคงของชาติ เปน

ปญหาลําดับตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เน่ืองจากเกิดข้ึนทุก

ภาคสวนในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมักถูกมอง

จากภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปช่ันและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและ

รายงานของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบ

การปกครองสวนทองถ่ินอยางย่ิง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปช่ันมีผลในเชิงลบ 

สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณคอรรัปช่ัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปน

เครื่องมือที่ใชประเมินการทุจริตคอรรัปช่ันทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (Transparency 

International – IT) พบวา ผลคะแนนของประเทศไทยระหวางป 2555 – 2558 อยูที่ 35 - 38 คะแนน จากคะแนน

เต็ม 100 โดยในป 2558 อยูอันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเปนอันดับที่ 3 ในประเทศอาเซียนรองจาก

ประเทศสิงคโปรและประเทศมาเลเซีย และลาสุดพบวาผลคะแนนของประเทศไทยป 2559 ลดลง 3 คะแนน จากป 

2558  ไดลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะทอนใหเหน็วาประเทศไทย           เปนประเทศที่มปีญหา

การคอรรัปช่ันอยูในระดับสูง  

 

  แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปราม

การปองกันการทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ

ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองคกรตาม

รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางย่ิงคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ     

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม

ที่ลดนอยถอยลง สาเหตุที่ทําใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐาน

โครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ต้ังอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหน่ึงคือ 

พื้นฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและ

พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวน

มองวาการทุจริตคอรัปช่ันเปนเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแตอดีต

หรือกลาวไดวาเปนสวนหน่ึงของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว ผนวกกับปจจัยทางดานการทํางานที่ไมได

บูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนไวดวยกัน จึงสงผลใหการทํางานของกลไกหรือความพยายามที่ไดกลาวมา

ขางตนไมสามารถทําไดอยางเต็มศักยภาพ ขาดความเขมแข็ง 
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  ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ 3    เริ่ม

จากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติ

ใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ 

ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและ

เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด     

ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต 

(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ

สูงข้ึนไดน้ัน การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมี

พฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด

ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังน้ี 

  ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

  ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 

  ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 

  ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 

  ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

  ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจรติ (Corruption Perception Index : CPI) 

  ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล

เปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องคการบริหารสวนตําบลทองฟาจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการ

บริหารจัดการที่มีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางย่ังยืนจึงไดดําเนินการจัดทํา

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกัน

และปราบปรามการทุจรติผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ  ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการ

ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยาง

แทจริง 

  องคการบริหารสวนตําบลทองฟา ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงปญหาการทุจริต

คอรัปช่ัน ปญหาผลประโยชนทับซอน และการพัฒนาคุณธรรมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ จึงได

จัดทําแผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริตสามป (พ.ศ.๒๕๖0 – ๒๕๖2) เพื่อเปนแผนปฏิบัติการในการ

ดําเนินการเรื่องโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Integrity and Transparency 

Assessment-ITA) อันจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร ใหสามารถทํางานดวยความโปรงใส ตามหลักนิติ

ธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีสวนรวม สามารถใชทรัพยากรอยางคุมคา และรับผิดชอบ ตลอดจน

สามารถตรวจสอบได  

วิสัยทัศน (Vision) 

 “ทองฟานาอยู  เชิดชูการศึกษา  ชาวประชาอยูดีกินดี  มีแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 



5 

 

ตระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  พรอมยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี” 

3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน 

  1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหาร

สวนตําบลทองฟา 

  2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรบัผดิชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง

ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทองฟารวมถึงประชาชนในพื้นที่ 

  3) เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลทองฟาเปนไปตามหลักบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance)  

  4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 

audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

  5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           

ขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

  6) ขาราชการทั้งฝายการเมืองและฝายประจําขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา ตลอดจน

ประชาชน มีจิตสํานึกในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เปนธรรม ไมใชตําแหนงหนาที่ไปในทางที่มิชอบทุก

ฝาย 

  7) องคการบริหารสวนตําบลทองฟา มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับ

การทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจาที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ

อยางรวดเร็ว โปรงใส มิใหขาราชการอื่นใชเปนเย่ียงอยาง 

  8) หนวยงานสามารถประสานความรวมมือในองคกรและภายนอกองคกรในการปองกัน และ 

ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ 

  9) องคการบริหารสวนตําบลทองฟา สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม 

และถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสม 

  10) องคการบริหารสวนตําบลทองฟา พัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและปราบปราม

การทุจริต 

  11) สนับสนุนใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการ

ขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

4. เปาหมาย 

  1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล

ทองฟา รวมถึงประชาชนในพื้นที่มีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหนาที่ราชการใหบังเกิดประโยชน

สุขแกประชาชนทองถ่ิน ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การ

ขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

  2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบติังานที่สามารถปองกนัปญหาเกีย่วกับการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบของขาราชการ 
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  3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนใหสาธารณะและภาคประชาชนเขามามีสวนรวม

และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

  4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร

สวนตําบลทองฟาที่มีเขมแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถวงดุลการใชอํานาจอยางเหมาะสม 

  5) องคการบริหารสวนตําบลทองฟามีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวน 

5. ประโยชนของการจัดทําแผน 

  1) ขาราชการฝายการเมือง ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล

ทองฟารวมถึงประชาชนในทองถ่ินมีจิตสํานึกรักทองถ่ินของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสรางคานิยม และ

อุดมการณในการตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิ

บาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 

  2) องคการบริหารสวนตําบลทองฟาสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 

  3) ภาคประชาชนมีสวนรวมต้ังแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ

พลเมืองที่มีจิตสาํนึกรกัทองถ่ิน อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวัง

การทุจริต 

  4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

ขององคการบริหารสวนตําบลทองฟาทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ

ทุจริต 

  5) องคการบริหารสวนตําบลทองฟามีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาส

ในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในพื้นที่เกิดความภาคภูมิใจและใหความ

รวมมือกันเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางย่ังยืน 
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๑. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.๒๕๖0 – ๒๕๖2)  มีรายละเอียดกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติ

การปองกันการทุจริต ( ภาพรวม )  แยกเปนรายมิติไดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตส่ีป 

(พ.ศ.2560 – 2562) ขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

แผนปฏิบตักิารปองกันการทุจรติสีป่ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 4  ป 

 (พ.ศ. 2561 - 2564) 

ขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา อําเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก 

 

มติ ภารกิจตามมติ 

โครงการ/

กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 

งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2562 

งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2563 

งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2564 

งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 
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1.การ

สราง

สังคมที่

ไมทน

ตอการ

ทุจริต 

1.1 การสราง

จิตสํานึกและความ

ตระหนักแก

บุคลากรทั้ง

ขาราชการ 

การเมืองฝาย

บริหาร ขาราชการ

การเมือง ฝายสภา

ทองถิ่นและฝาย

ประจําขององคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 (1) 

โครงการ

บริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาล 

 

1.1.1 (2) 

โครงการ

ฝกอบรม

คุณธรรม

จริยธรรมคณะ

ผูบริหาร สมาชิก

สภาอบต.

พนักงานสวน

ตําบลและ

พนักงานจาง  

  

1.1.1 (3)  การ

อบรมตาม

หลักสูตรตางๆที่

เก่ียวของใน

ตําแหนงหนาที่

ของแตละบุคคล 

 

1.1.1 (4) 

โครงการ

เสริมสรางการ

ปองกันและ

ปราบปรามการ

ทุจริตในการ

ปฏิบัติงาน 

 

1.1.1 (5)  

โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตดวย

คุณธรรม

จริยธรรมเด็ก

นักเรียน 

- 

 

 

 

 

30,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,000 

 

 

 
 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

3๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,000 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

3๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,000 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

3๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,000 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 
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มติ 
ภารกิจตาม

มติ 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 

งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2562 

งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2563 

งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2564 

งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย

เหต ุ

1 การ

สราง

สังคมที่ไม

ทนตอ

การทุจริต 

1.2 การ

สราง

จิตสํานึก

และความ

ตระหนักแก

ประชาชน

ทุกภาคสวน

ในทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  การ

1) โครงการฝกอบรมการ

อนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม(ปาไมและการ

ปองกันไฟปา) 

 

2) โครงการปลูกปาชุมชน

เฉลิมพระเกียรติ 

 

3)  โครงการจัดทําแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

 

4)การจัดเก็บภาษีเคล่ือนที่ 

 

5) การปลูกตนราชพฤกษ

(ตนคูณ)เฉลิมพระเกียรติ 

(ตอเน่ือง) 

 

6)โครงการลอมรั้วปาชุมชน 

 

7)โครงการแปลงสาธิตปลูก

ปาสามอยางไดประโยชนส่ี

อยาง 

 

8)โครงการปลูกหญาแฝก

เฉลิมพระเกียรติตามแนว

พระราชดําริ 

 

9)หมูบานหนาบานหนามอง 

 

10) โครงการฝกอบรมและ

สงเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน

สตรี ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส 

 

1) โครงการแขงขันกีฬาตาน

30,000 

 

 

 

 

 

20,000 

 

 

300,000 

 

 

10,000 

 

- 

 

 

 

40,000 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

50,000 

 

 

 

40,000 

30,000 

 

 

 

 

 

20,000 

 

 

300,000 

 

 

10,000 

 

50,000 

 

 

 

40,000 

 

- 

 

 

 

40,000 

 

 

 

64,000 

 

- 

 

 

 

40,000 

30,000 

 

 

 

 

 

20,000 

 

 

300,000 

 

 

10,000 

 

50,000 

 

 

 

40,000 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

64,000 

 

- 

 

 

 

40,000 

30,000 

 

 

 

 

 

20,000 

 

 

300,000 

 

 

10,000 

 

50,000 

 

 

 

40,000 

 

40,000 

 

 

 

- 

 

 

 

64,000 

 

- 

 

 

 

40,000 
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สราง

จิตสํานึก

และความ

ตระหนักแก

เด็กและ

เยาวชน 

ยาเสพติดในโรงเรียน 

 

2) โครงการจางเด็กนักเรียน

นักศึกษาทํางานในชวงปด

ภาคเรียนฤดูรอน 

 

 

3) โครงการกีฬาศูนยพัฒนา

เด็กเล็กสัมพันธครั้งที่ 7 

 

4) โครงการสืบสานภูมิ

ปญญา ทองถิ่น 

 

5) โครงการอุยสอนหลาน 

 

 

40,000 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

40,000 

 

 

 

 

6,000 

 

 

1,000 

 

 

1,000 

 

 

40,000 

 

 

 

 

6,000 

 

 

1,000 

 

 

1,000 

 

 

40,000 

 

 

 

 

6,000 

 

 

1,000 

 

 

1,000 

มิติที่ 1 รวม จํานวน   21  โครงการ 760,000 872,000 832,000 832,000  
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มิติ 
ภารกิจตาม

มติ 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป 2561 

งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2562 

งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2563 

งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2564 

งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

2 .  ก า ร

บ ริ ห า ร

ร า ช ก า ร

เพื่อปองกัน

การทุจริต 

2.1 แสดง

เจตจํานงทาง

การเมืองใน

การตอตาน

การทุจริตของ

ผูบริหาร 

 

2.2 มาตรการ

สรางความ

โปรงใสในการ

ปฏิบัติราชการ 

2.2.1.(1) โครงการถวายสัตย

ปฏิญ าณ เน่ืองใน วัน สําคัญ

ตางๆ  

 

 

 

 

2.2.1 (1) มาตรการออกคําส่ัง

มอบหมายของนายกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  ป ลัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

และหัวหนาสวนราชการ 

 

2.2 .1 (2) กิจกรรม “สราง

ความโปรงใสในการพิจารณา 

เล่ือนขั้นเงินเดือน” 

 

2.2.2 (3) กิจกรรม “การ 

“ควบคุมการเบิกจายเงินตาม

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป” 

 

2 .2 .2  (4) กิ จกรร ม  “การ

พัฒนาแผนและกระบวน 

การจัดการพัสดุ” 

 

2 .2 .2  (5) กิจกรรม”สร าง

ความโปรงใสในการใชจายเงิน

งบประมาณ 

 

2.2.2 (6) โครงการเผย 

แพรขอมูลขาวสารดานการ

จัดซ้ือ-จัดจาง 

 

2.2.2 (7 โครงการจางเหมา

ประเมินความพึงพอใจ 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

30,000 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

30,000 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

30,000 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

30,000 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 
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มติ 
ภารกิจ

ตามมติ 

โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 

งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2562 

งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2563 

งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2564 

งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

2 . การบริหาร

ร า ช ก า ร เพื่ อ

ป อ ง กั น ก า ร

ทุจริต 

2.3 

มาตรการ

การใช

ดุลยพินิจ

และใช

อํานาจ

หนาที่ให

เปนไป

ตาม

หลักการ

บริหาร

กิจการ

บานเมือง 

ที่ดี 

2.3 .1  (1 )   โค ร งก าร

จัดทํ าภู มิขั้ นตอนการ

ปฏิ บั ติ งานของอบ ต .

ทองฟา 

 

2.3.1 (2) โครงการลด

ขั้นตอนและระยะเวลา

การปฏิบัติราชการ  

 

2 .3 .1  (3 ) โค ร งก า ร

ใหบริการประชาชนใน

ชวงเวลาพักเที่ ยงและ

นอกเวลาราชการ 

 

2.3.1 (4) มาตรการการ

ม อ บ อํ า น า จ อ นุ มั ติ 

อนุญาต ส่ังการ เพื่อลด

ขั้ น ต อ น ก า ร ป ฏิ บั ติ

ราชการ 

 

2.3.1 (5) มาตรการมอบ

อํานาจของนายกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 

 

2.3.1 (6)  มอบอํานาจ

เจาพนักงานทองถิ่นตาม 

พระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 

 

2.3.1 (7) มาตรการออก

คํ า ส่ั งมอบห มายของ

นายกองคการบริหาร

สวนตําบล ป ลัดอบต . 

และหัวหนาสวนราชการ 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

10,000 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 
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มติ ภารกิจตามมติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 

งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2562 

งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2563 

งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2564 

งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

 2 .  ก า ร

บ ริ ห า ร

ราช ก าร

เ พื่ อ

ป อ ง กั น

การทุจริต 

2 . 4  ก า ร เ ชิ ด ชู 

เกียรติแกหนวยงาน/

บุคคลในการดําเนิน

กิจการการประพฤติ

ปฏิบัติตนให เปนที่

ประจักษ 

2.4.1 (1) กิจกรรมการ

มอบ ประกาศเกียรติ

คุณแกสตรีดี เดน พอ

ดีเดนและแมดีเดน 

 

2.4.1 (2) กิจกรรมการ

มอบประกาศเกียรติ

คุณแกคณะกรรมการ

ชุมชน 

 

2.4.1 (3) กิจกรรมยก

ยองและเชิดชูเกียรติ

แกบุคคล หนวยงาน 

อ งค ก รดี เด น  ผู ทํ า

คุณประโยชนหรือเขา

รวมในกิจกรรมของ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

 

2.4.1 (4) กิจกรรมเชิด

ชูเกียรติประชาชนผูมี

จิตสาธารณะ 

 

2.4.1 (5) กิจกรรมเชิด

ชูเกียรติประชาชนผู

ปฏิ บั ติ ต ามป รั ชญ า

เศรษฐกิจพอเพียง 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 
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มติ ภารกิจตามมติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 

งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2562 

งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2563 

งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2564 

งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

2.การบริหาร

ราชการเพื่ อ

ป อ งกั น ก าร

ทุจริต 

2 .5  ก า ร เ ชิ ด ชู

เ กี ย ร ติ แ ก

หนวยงาน/บุคคล

ใน ก า ร ดํ า เ นิ น

กิ จ ก า ร ก า ร

ประพฤติปฏิบั ติ

ต น ใ ห เ ป น ที่

ประจักษ 

2 .5 .1 (1) มาตรการ 

“จัดทํ าขอตกลงการ

ปฏิบัติราชการ” 

 

2.5.1 (2)  กิ จ ก ร ร ม

“การจัดทํ าข อตกลง

การปฏิบัติราชการของ

องค การบริหารสวน

ตําบลทองฟา” 

 

2.5.1 (3) ม าต รก าร

“ให ความรวม มือกับ

หนวยงานตรวจสอบ

ทั้งภาครัฐและองคกร

อิสระ” 

 

2.5.1 (4) ม าต รก าร

“แตงตั้ งผูรับ ผิดชอบ

เก่ียวกับเรื่องรองเรียน 

 

2.5 .1 (5) มาตรการ

“ดําเนินการเก่ียวกับ

เรื่องรองเรียน กรณีมี

บุคคลภายนอกหรือ

ป ระ ช าชนกล าวห า

เจาหนาที่ขององคการ

บ ริ ห า ร ส ว น ตํ า บ ล

ทองฟา วาทุจริตและ

ปฏิ บั ติ ร าชการต าม

อํานาจหน าที่ โด ย มิ

ชอบ” 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

มิติที่ 2 รวม จํานวน 20 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 
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มติ ภารกิจตามมติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 

งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2562 

งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2563 

งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2564 

งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

3 การสงเสริม

บทบาทและการ

มีสวนรวมของ

ภาคประชาชน 

3.1 จัดใหมีและ

เผยแพรข อมูล

ข า ว ส า ร ใ น

ช องท างที่ เป น

ก า ร อํ า น ว ย

ความสะดวกแก

ประชาชนได มี

ส ว น ร ว ม

ตรวจสอบการ

ปฏิบัติ ราชการ

ต า ม อํ า น า จ

ห น า ที่ ข อ ง

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่ น ได

ทุกขั้นตอน 

3 .1 .1 (1)  โ ค ร ง ก า ร

ศูนยบริการรวม (One 

Stop Service) 
 

3.1.1 (2) โครงการสาย

ดวนรับใชประชาชน 

 

3.1.1 (3)  ม า ต ร ก า ร 

“ปรับป รุงศูนย ข อ มู ล

ข าวสารขององค การ

บ ริ ห า ร ส ว น ตํ า บ ล

ท อ ง ฟ า ใ ห มี

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ม า ก

ยิ่งขึ้น” 

 

3.1.1 (4) กิจกรรม“การ

ออกระเบียบจัดตั้งศูนย

ข อ มู ล ข า ว ส า ร ข อ ง

องค ก ารบ ริ ห าร ส วน

ตําบลทองฟา” 
 

3.1.1 (5) กิจกรรม”การ

เผยแพรขอมูลขาวสาร

ดานการเงิน การคลัง 

พัสดุ  และทรัพยสินของ

องค ก ารบ ริ ห าร ส วน

ตําบลทองฟา  และการ

รั บ เ รื่ อ ง ร อ ง เ รี ย น

เก่ียวกับการเงินการคลัง 
 

3 .1 .1  (6 )  กิ จ ก ร ร ม

สรุปผลการดําเนินงาน

แตละไตรมาส 6 เดือน 

1 ครั้ง 
 

3.1.1  (7 )  ม า ต ร ก า ร 

“ จั ด ให มี ช อ งท า ง ที่

- 

 

 
 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 
 

- 

- 

 

 
 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 
 

- 

- 

 

 
 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 
 

- 

- 

 

 
 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 

 

 

 
 

- 

ไมใช

งบประมาณ 

 
 

ไมใช

งบประมาณ 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

 

 

 
 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 
 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 
 

ไมใช
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ประชาชนเขาถึงขอมูล

ข าวสารขององค การ

บ ริ ห า ร ส ว น ตํ า บ ล

ท อ ง ฟ า  ข อ มู ล เพื่ อ

ประชาชน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณ 
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มติ ภารกิจตามมติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 

งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2562 

งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2563 

งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2564 

งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

3 การสงเสริม

บทบาทและการ

มีสวนรวมของ

ภาคประชาชน 

3.2  การรับฟ ง

ค ว า ม คิ ด เห็ น 

ก า ร รั บ แ ล ะ

ตอบสนองเรื่อง

รองเรีย น/รอ ง

ทุ ก ข ข อ ง

ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 การสงเสริม

ใหประชาชน มี

สวนรวมบริหาร 

กิ จ ก า ร ข อ ง

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

3 .2 .1  (1 ) โคร งการจั ด

ประชาคมแผนชุมชน                              

3.2.1 (2) การดําเนินงาน

ศูนยรับเรื่องราวรองทุกข

องคการบริหารสวนตําบล

ทองฟา 

 

3.2.2 (3) การปฏิบัติงาน

เรื่องรองเรียนของศูนย 

รับเรื่องรองเรียนองคการ

บริหารสวนตําบลทองฟา 

 

3.2.2 (4) โครงการอบต.

สัญจรพบประประชาชน

เพื่ อ รั บ ฟ งป ญ ห าข อ ง

ประชาชนในตําบลทองฟา 

 

3.2.2(5) กิจกรรม รายงาน

ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อ บ

ขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/

รองทุกขรับทราบ 

 

 

3.3.1 (1)มาตรการแตงตั้ง

คณะกรรมการสนับสนุน

การ จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า

ตําบลฯ 

 

3.3.1 (2) ประชุมประชา 

คมหมูบานและประชาคม

ระดับตําบล  

 

3.3.1 (3) การสงเสริมและ

สนับสนุนการจัดทําแผน

ชุมชน 

10,000 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

10,000 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

10,000 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

10,000 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

20,000 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

ไมใช

งบประมาณ 
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มติ ภารกิจตามมติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 

งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2562 

งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2563 

งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2564 

งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

3 การสงเสริม

บทบาทและ

ก า ร มี ส ว น

รวมของภาค

ประชาชน 

3.3 การสงเสริมให

ประชาชนมีสวน

ร ว ม บ ริ ห า ร 

กิจการขององคกร

ป ก ค ร อ ง ส ว น

ทองถิ่น 

3.3.1 (5) กิจกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการขององค การ

บ ริ ห า ร ส ว น ตํ า บ ล

ทองฟ าในการติ ดตาม

และประเมินผลโครงการ 

 

3 .3 .3  (6 ) ม าต รการ

ต ร วจ ส อ บ โด ย ค ณ ะ

กรรม การประเมินผล

ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม

หลักเกณฑและวิธีการ

บริหาร กิจการบานเมือง

ที่ดีขององคการบริหาร

สวนตําบลทองฟา 

 

3.3.3 (7)สรางเสริมการ

มีส วนรวมและการใช

บริการสาธารณะของ

ประชาชน 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,000 

ไมใช
งบประมาณ 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

มิติที่ 3 รวม จํานวน  15  โครงการ 30,000 30,000 30,000 130,000  

 

 

 

3.3.1 (4) มาตรการแตงตั้ง

ตัวแทนประชาคมเขารวม

เปนคณะกรรมการตรวจ

รับงานจาง 

- - - - ไมใช

งบประมาณ 
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มติ ภารกิจตามมติ 
โค ร งก า ร /กิ จ ก ร รม /

มาตรการ 

ป 2561 

งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2562 

งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2563 

งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2564 

งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

4.การเสริม 

ส ร า งแ ล ะ

ป รั บ ป รุ ง

กลไกในการ

ตรวจสอบ

การปฏิ บั ติ

ราชการของ

อ ง ค ก ร

ป ก ค ร อ ง

สวนทองถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง

ระบบและรายงาน

การควบคุมภายใน

ตามที่คณะกรรม 

ก า ร ต ร ว จ เ งิ น

แผนดินกําหนด 

 

 

 

 

  

 

4.2 การสนับสนุน

ใหภาคประชาชน

มี ส ว น ร ว ม

ต ร ว จ ส อ บ ก า ร

ปฏิ บั ติ ห รื อ ก าร

บ ริห ารราชการ 

ต า ม ช อ งท า ง ที่

ส า ม า ร ถ

ดําเนินการได 

4.1.1 (2) โครงการจัดทํา

รายงานการควบคุมภายใน 

 

4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม

ประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

 

4 .1 .2  (2 )  ม า ต ร ก า ร

ติดตามประเมินผลระบบ

ควบคุมภายในองค การ

บริหารสวนตําบลทองฟา 

 

4.2.1 มาตรการสงเสริมให

ป ร ะ ช าช น มี ส วน ร ว ม 

ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ

บริหารงานบุคคลเก่ียวกับ

การบรรจุแตงตั้ง การโอน 

ยาย 

 

4.2 .2 (1) กิจกรรมการ

รายงานผลการใชจายเงิน

ใหประชาชนไดรับทราบ 

 

4.2.2 (2) กิจกรรมการมี

สวนรวมของประชาชนใน

การตรวจสอบการรับ การ

จาย และการใชประโยชน

ท รัพ ย สิน ขององค ก าร

บริหารสวนตําบลทองฟา 

 

4 .2 .3 (1) กิจกรรมการ

จัดหาคณะกรรมการจัดซ้ือ

จัดจางจากตัวแทนชุมชน 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

ไมใช

งบประมาณ 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 
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มติ ภารกิจตามมติ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

ป 2561 

งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2562 

งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2563 

งบประมาณ 

(บาท) 

ป 2564 

งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

4. การเสริม 

ส ร า งแ ล ะ 

ป รั บ ป รุ ง

กลไกในการ

ตรวจสอบ

การปฏิ บั ติ

ราชการของ

อ ง ค ก ร

ป ก ค ร อ ง

สวนทองถิ่น 

4 .3  ก า ร ส ง เ ส ริ ม

บทบาทการตรวจสอบ

ของสภาทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 เสริ มพ ลั งการ มี

ส วนร วมของชุ มชน 

(Community)  แ ล ะ 

บูรณาการทุกภาคสวน

เพื่อตอตานการทุจริต 

4.3 .1  (1) โครงการ

อบรมใหความรูด าน

ระ เบี ย บ  กฎ ห มาย

ทองถิ่น ผูบริหาร และ

สมาชิกสภาทองถิ่น 

 

4.3.1 (2) กิจกรรมการ

สง เสริมและพัฒ นา

ศักยภาพสมาชิกสภา

ทองถิ่น 

 

4.4.1 (1) มาตรการ

เฝาระวังการคอรรัป

ชันโดยภาคประชาชน 

 

4.4.2 (1) กิจกรรมการ

ติดปายประชาสัมพันธ

กรณีพบเห็นการทุจริต 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

 

 

ไมใช

งบประมาณ 

มิติที่ 4 รวม จํานวน 11 โครงการ - - - -  
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สวนที่  3 

 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 

 

 

สวนท่ี  3 

 

มิติท่ี  1 : การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร  

ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ิน  และฝายประจําขององคการปกครองสวนทองถ่ิน 

 

โครงการท่ี 1 

 

1.  ชื่อโครงการ  

   โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

2.  หลักการและเหตุผล 

 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการ

บริหารและการปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได  รวมทั้งเปนการเสริมสราง

จิตสํานึกในการทํางานและความรบัผดิชอบตอหนาที่ของตนเอง  นอกจากน้ี  ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรมเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเน่ือง  

อีกทั้งสามารถแกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย  จากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่เปน

ปญหาเรื้อรังที่มีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน  จึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการปองกันและ

แกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชันอยางจริงจัง  ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทย

ดังกลาว  ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการที่จะทําใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและ

หมดไปไดในที่สุดน้ัน  ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาค

ราชการ ภาคธุรกิจเอกชนตลอดจนภาคประชาสังคมอยางเขมงวดจริงจัง  พรอมทั้งสรางทัศนคติใหมปลูก

จิตสํานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริต  ควบคูกับการเปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางที่ไมเอื้อหรือ

สนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน  ทั้งน้ี  กลไกการนําหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวย  ความชอบธรรม  ความ

โปรงใส  ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได  ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผลและการมีสวนรวม

ของประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการน้ัน ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหง
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ราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งไดวางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหาร

การปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมี

พัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนแลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนว

ทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐน้ัน ปจจุบันยังคงอยูบนความ

หลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลัก

ความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได (Accountability) หลักความมี

ประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวนรวม (Participation)  ดังน้ัน การพิจารณาคัดเลือกนํา

องคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลาน้ันมาใชเปนเครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใส

สําหรับหนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่

หนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพื่อสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีไดตอไป 

ดังน้ัน เพื่อประโยชนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลทองฟาจึงจัดทําโครงการ

บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลข้ึน 
 

 

3.วัตถุประสงค 

3.1  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 

คุณธรรม และจริยธรรม 

 3.2  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญกับการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption)  

 3.3  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรมีความรูความเขาใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได 

 3.4  เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับ

องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน /ลูกจางขององคการบรหิารสวนตําบลทองฟา  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

6. วิธีการดําเนินการ 

1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 

2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 

3. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร 

4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม 

5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 
 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

งานนักทรพัยากรบุคคล   สํานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบลทองฟา  
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

     10.1 ผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลทองฟา มีความรูความ

เขาใจหลักธรรมาภิบาล  คุณธรรมจริยธรรม 

     10.2  ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลทองฟา มี 

ทัศนคติที่ดีตอการทํางานและใหความสําคัญตอการปองกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Anti 

Corruption) 

     10.3  ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลทองฟา นําองค 

ความรูตาง ๆ  ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

     10.4  สรางภาพลักษณที่ดีขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา ในการเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน 
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โครงการท่ี 2 

 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผูบริหาร สมาชิกสภา  พนักงานสวนตําบล 

  และพนักงานจาง   

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติใหมีประมวล

จริยธรรม เพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของ

รัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศ

ประมวลจริยธรรมองคการบริหารสวนตําบลทองฟาซึ่งหวัใจสําคัญของการทํางานรวมกันเปนหมูคณะอีกอยางที่

ขาดไมไดคือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกตองดีงาม 

ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสังคม ซึ่งถาบุคลากรทุกคนที่ทํางานรวมกันมีคุณธรรมและ

จริยธรรมประจําใจของตนเองแลว การปฏิบัติงานทุกอยางตองลุลวงไปดวยดีและมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 

โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและผูมารับบริการอยางประชาชนก็จะไดรับความเช่ือมั่นและไววางใจที่จะเขามา

รับบริการที่องคกรน้ันๆ 

ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลทองฟา  ไดรับการประเมินคัดเลือกจากสํานักงาน ป.ป.ช. 

ตามโครงการสงเสริมทองถ่ินปลอดทุจริตในการเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินดีเดนและที่ดี ดานการปองกัน

การทุจริต  ป พ.ศ. 2561-2564 และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมทั้งในดานคน ไดแก บุคลากรทั้งขาราชการ

การเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ินและขาราชการฝายประจํา รวมถึงพนักงานจาง จึงได

มีการจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวน

ตําบลทองฟาดังกลาวน้ีข้ึน  

3.วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต 

3.2 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหเกิด

ประโยชนสุขแกประชาชน 

3.3 เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

3.4 เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักที่จะไมกระทําการขัดกันแหงผลประโยชนหรือมี

ผลประโยชนทับซอน 

4  . เปาหมาย /ผลผลิต  

ผูบริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน  ลูกจางขององคการบรหิารสวนตําบลทองฟา  

 จํานวน  43 คน  
 

5  . พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

6  . วิธีการดําเนินการ 
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จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร  สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบล

ทองฟา  โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู ความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณตางๆ ในการปลูกและ

ปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจรติ  ใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลกัคุณธรรมและจรยิธรรม  และมี

การศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส 

 

 

7  . ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  )ปงบประมาณ พ..2561ศ – 2564(  
 

 8. งบประมาณดําเนินการ 

30 ,000. - )สามหมื่นบาทถวน(  
 

9  . ผูรับผิดชอบ 

งานนักทรพัยากรบุคคล   สํานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 
 

10  . ตัวชี้วัด /ผลลัพธ  

ตัวชี้วัด 

ประชาชนผูมารับบริการที่องคการบริหารสวนตําบลทองฟา  ประเมินความพึงพอใจการ

ปฏิบัติงานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลทองฟา  โดยใชแบบประเมินเปนตัวช้ีวัด และตองไดรับผลกา

ประเมินไมตํ่ากกวารอยละ 70  

ผลลัพธ 

ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบลทองฟา  เกิดจิตสํานึกที่ดีในการ

ตอตานการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม 
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โครงการท่ี 3 

 

1. ชื่อโครงการ  

       โครงการอบรมตามหลักสูตรตางๆ ทีเ่กี่ยวของในตําแหนงหนาที่ของแตละบุคคลของอบต.ทองฟา 

2. หลักการและเหตุผล            

  ปจจุบันการพัฒนาบุคลากร เปนหัวใจสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงองคกร บุคลากรจึงจําเปนที่

จะตองไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อใหมีความคิดสรางสรรคและสรางสรรคสิง่ใหมๆการพัฒนาบุคลกร จึงเปน

การนําศักยภาพของแตละบุคคลมาใช ไมวาจะเปนการนําเอาความรูความสามารถที่มีอยู  รวมทั้ง  กฎหมาย

และ ระเบียบตางๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะเพื่อใหการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 

และสรางใหแตละบุคคล เกิดทัศนคติที่ดีตอองคกร ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณคาของตนเอง เพื่อน

รวมงาน อยางไรก็ตาม ในการพัฒนาองคกรตองอาศัยองคประกอบที่สําคัญ 2 ประการ  คือ การพัฒนาระบบ

ในการ ทํางาน ซึ่งระบบในการทํางาน เมื่อมีการปรับเขาสูระบบเรียบรอยแลวมีการปฏิบัติงานไปตามระบบ แต 

ศักยภาพของบุคลากร จะตองมีการพัฒนาและปรับใหมีความเหมาะสมกับยุคสมัยทีมีการเปลี่ยนแปลงไป 

ตลอดเวลา  การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานรวมถึงความรูในดานตางๆ  ของบุคลากรเปนเรื่องที่จะตอง

มี  การพัฒนาอยางตอเน่ือง ซึ่งนอกจากเปนการเสรมิสรางความรูและทกัษะในการปฏิบัติงานไดอยางดีแลว  ยัง

เปนการสรางขวัญกําลังในการทํางาน ที่นับวาเปนสวัสดิการอันดีใหกับบุคลากรในองคกร ซึ่งจะทําให บุคลากร

ไดรับความรู เพื่อนําไปใชในการท างานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันจึงมีความจําเปนที่บุคลากร ขององคการ

บริหารสวนตําบลทองฟา จะตองไดรับไดรับพัฒนาสมรรถนะหลักดานมุ งผลสัมฤทธ์ิ  ) Achievement  

Motivation) จึงไดจัดโครงกา โครงการอบรมตามหลักสูตรตางๆที่เกี่ยวขอในตําแหนงหนาที่ของแตละบุคคล

ของ อบต.ทองฟา 

3.วัตถุประสงค 

 1.  เพื่อปลูกจิตสํานึกใหพนักงานเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลทองฟา มีคุณธรรม  

จริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนําเอาหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางใน

การดําเนินชีวิตสวนตัวและในการปฏิบัติราชการ 

 2.  เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลทองฟา ไดรับการพัฒนาจิตใจและ 

พัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะเกิดความสํานึกรวมในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท 

ประพฤติตนเปนพลเมืองดีสรางประโยชนใหแกครอบครัวประชาชน และประเทศชาติสรางจิตสํานึกในการ

กระทําความดีรูจักการใหการเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน 

  3.  เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถของพนักงานใหมีประสิทธฺภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 
 

4. เปาหมาย / ผลผลิต 

 คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงานจางของอบต.ทองฟา  จํานวน  43  คน 
 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
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 หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทองฟา  และสถานที่อบรมที่กรมสงเสริมการปกครอง

สวนทองถ่ินจัดข้ึน 

6. วิธีดําเนินการ 

  6.1  นําเสนอโครงการเพื่อพจิารณาอนุมัติ 

  6.2  ประชุมช้ีแจงคณะทํางาน 

  6.3  ดําเนินการตามโครงการ 

 6.4  สรุป/ประเมินผลโครงการ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

  200,000.- (สองแสนบาทถวน) 

9. ผูรับผิดชอบ 

  งานนักทรพัยากรบุคคล   สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

       1. คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการ

บริหารสวนตําบลทองฟาที่ไดรับการอบรม มีความรูความเขาใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและสามารถ

ประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติราชการไดอยาง

เหมาะสม 

  2. คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการ

บริหารสวนตําบลทองฟาที่เขารวมโครงการ ไดรับการพัฒนาจิตใจและมีการพัฒนาตนเอง เปนผูที่มีคุณธรรม 

จริยธรรมมีความสํานึกตอหนาที่และรับผิดชอบตอตนเองและสังคมสวนรวม  

  3. ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง องคการบริหารสวนตําบลทองฟา ไดมีความรูความสามารถ 

ในการพัฒนาประสิทธิภาพ ในการทํางานเพิ่มมากข้ึน 
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โครงการท่ี 4 

 

1. ชื่อโครงการ   โครงการเสริมสรางการปองกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานตอตาน 

การทุจริต 

2 . หลักการและเหตุผล /ท่ีมาของโครงการ  

 ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3   (พ.ศ. 2556 – 

2560) มุงสูการเปนประเทศทีม่ีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการ

ทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ

รักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใส

ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมาย

หลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรบัรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม

นอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564  

 ดังน้ัน เพื่อใหการบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน องคการ

บริหารสวนตําบลทองฟาจึงไดกําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสรางองคความรูดานการทุจริตข้ึน เพื่อให

สามารถแปลงแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3     (พ.ศ. 2556 – 2560) 

ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมและเกิดความย่ังยืนในการปฏิบัติ 

3.วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถ่ิน   สมาชิก

สภาทองถ่ิน ขาราชการฝายพนักงานสวนตําบลตลอดจน พนักงานทั่วไป 

 3.2 เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะ

ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทจุริตที่นํามาเผยแพรมากกวา 5 เรื่องข้ึนไป 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทองฟา   

6. วิธีการดําเนินการ 

 6.1  รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเกี่ยวของกับการปลูกจิตสํานึกดานการ

ตอตานการทุจริต อาทิกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธตางๆ ที่

เกี่ยวของกับการปลูกจิตสํานึก 

 6.2  เผยแพร  ประชาสัมพันธและสรางเสริมองคความรู ใหบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและ

ถือปฏิบัติอยางเครงครัดผานโครงการ/กิจกรรม และสื่อชองทางตางๆ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
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  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

 สํานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพ 

     โครงการท่ี 5 

 

1 . ชื่อโครงการ 

  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยคุณธรรมจริยธรรมเด็กนักเรียน 

2  . หลักการและเหตุผล /ท่ีมาของโครงการ  

   โรงเรียนที่เขามามีบทบาทในสองหนวยหลักทางสังคมเพิ่มอีกหน่ึง  “บ ว ร” บาน อาจ

หมายถึงชุมชน หนวยทางสังคมที่สําคัญหนวยหน่ึง ในบานอาจมีผูใหญบานหรือกํานัน เปนผูนํา ผูนําเหลาน้ีจะ

พัฒนาทางดานสภาพแวดลอม ทางดานกายภาพตางๆภายในหมูบานหรือชุมชน วัด หนวยทางสังคมอีกหนวย

หน่ึงที่สําคัญย่ิง ในอดีตวัดคือศูนยรวมของทุกๆสิ่งต้ังแตเกิดจนตายก็วาได เกิดก็ไปวัดใหพระต้ังช่ือลูก ต้ังช่ือ

หลานให หากลูกหลานเปนชายก็จักใหบวชเรียน เขียนอาน พอโตหนอยจะออกเหยาออกเรือน พระก็เปนผูดู

ฤกษพานาทีใหอีกไปจนวาระสุดทายก็สงบน่ิง ณ มุมอันสงบของวัด โรงเรียน หนวยทางสังคมสุดทายที่จะ

กลาวถึง โรงเรียนต้ังข้ึนเปนทางการครั้งแรกในป 2414 สมัยรัชกาลที่ 5 แตในสมัยกอนหนา วัดคือสถานบัน

การศึกษาของชุมชน แมการจัดต้ังโรงเรียนข้ึนมา ชาวบานในชนบทก็ยังไมนิยมสงบุตรหลานเขาเรียน 

เน่ืองจากวายังแปลกใหมอยู เน่ินนานหลายปกวาชาวบานจะเขาใจและยอมสงบุตรหลานเขาในระบบโรงเรียน  

  เด็กและเยาวชนควรไดรับการศึกษา เรียนรู คําสอนทางพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติของ

ชาวพุทธ เพื่อเตรียมตัวใหพรอมสําหรับการดําเนินชีวิตและบทบาทหนาที่ที่พึงปฏิบัติในสังคม ไดอยางกลมกลืน 

ภายใตสถานการณที่อาจจะมีทั้งดีและไมดีเกิดข้ึน โดยสามารถแยกแยะช่ัวดี และเลือกปฏิบัติไดอยางถูก

ตองการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตใจแกเด็กและเยาวชน เปนหนาที่ของทุกองคกร ที่จะตองให

ความสําคัญเปนอันดับแรก ตลอดจนใหการสนับสนุนในการเสริมสรางเด็กและเยาวชนใหเปนคนดี เปนที่

ตองการของสังคม และประชาชนทั่วไปใหสามารถดํารงตนในสังคมไดอยางมีความสุขได เด็กและเยาวชนที่ขาด

คุณธรรมก็เหมือนกับตนไมที่ขาดรากแกว ไมสามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดลอมที่ขาดความสมดุลเชน

ปจจุบันได บาน วัด โรงเรียน ตลอดจนสถาบันตางๆที่เกี่ยวของจะตองใหความรวมมือในการจัดการอบรม ให

ความรูที่ถูกตอง สรางความเช่ือและความเห็นใหตรง ตลอดจนติดตาม เฝาระวังภัยสังคมตางๆ ที่อาจจะเกิด

ข้ึนกับเด็กและเยาวชนอยูทุกขณะดวย ที่สําคัญคือ สถาบันครอบครัว พอแม ตองเอาใจใสใหการสนใจตอลูกให

มากเปนพิเศษ สอนลูกใหมีความพัฒนาการไปตามวัย สรางคานิยมการบริโภคที่ถูกตอง และเปนแบบอยางที่ดี

ใหกับลูก 

3.วัตถุประสงค 

 3.1  เพื่อใหเด็กนักเรียนไดนอมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใชใน

การดําเนินชีวิตใหเปนไปอยางถูกตอง 
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 3.2  เพื่อใหความรูแกเด็กนักเรียน เรือ่งคุณธรรม จริยธรรม สรางความตระหนักในการสราง

สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือปญญา โดยใชหลักธรรมเปนเครื่องมือใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

             3.3   ปลูกจิตสํานึก เด็กนักเรียน ใหทําความดี ไมเกี่ยวของกับอบายมุข และสิง่เสพติด สราง

พลังในการลด ละ เลกิ อบายมุขทัง้หลาย  
 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

   นักเรียนมัธยมศึกษาปที่  1 - 3  โรงเรียนในพื้นที่ตําบลทองฟา ตําบลทองฟา   

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

 

6. วิธีการดําเนินการ 

 จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสรมิคุณธรรมจริยธรรม  แบงเปน 2  แนวทางคือ 

 6.1 การจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนสาธารณะนอกสถานที่ เชน วัด สวนสาธารณะ คูคลอง 

หนองบึง ถนนสาธารณะ เพื่อสงเสริมใหรูรัก สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือสังคม แบงปนและเห็นคุณคาการเสริมสราง

สังคมแหงความดีมีคุณธรรม   

  .6 2  การเขารับการปฏิบัติธรรมน่ังสมาธิ การฟงการบรรยายโดยพระอาจารยวัดทองฟา การ

บําเพ็ญจิตปลูกจิตสํานึกเสริมสรางหลักคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

   4  ป ( ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

 ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

 - สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

 - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 - โรงเรียนบานทองฟา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

    10.1 เด็กนักเรียน  ไดนอมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพทุธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใชในการ

ดําเนินชีวิตใหเปนไปอยางถูกตอง 

  10.2   เด็กนักเรียน มีความรูความเขาใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรม สรางความตระหนักในการ 

สรางสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือปญญา โดยใชหลักธรรมเปน

เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 10.3   เด็กนักเรียน มีจิตสํานึกในการทําความดี ไมเกี่ยวของกับอบายมุข และสิ่งเสพติด สราง

พลังในการลด ละ เลิก อบายมุขทั้งหลาย 
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มิติท่ี  1 : การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถ่ิน 

 

โครงการท่ี 1 

1.  ชื่อโครงการ 

  โครงการฝกอบรมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม (ปาไมและการ

ปองกันไฟปา) 
 

๒.  หลักการและเหตุผล 

  การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในปจจุบัน  นับวามีความจําเปนและมีความสําคัญ

ย่ิงเน่ืองจากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมมีความเกี่ยวโยงในระบบนิเวศนของโลกไมวาการเปลีย่นแปลงที่

ทําใหโลกรอนข้ึน   เน่ืองจากความเปลี่ยนแปลงไปของสภาพสิ่งแวดลอมที่ไมสมดุล  และดวยสภาวการณ

ปจจุบัน โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด เน่ืองจาก ความไมสมดุลของธรรมชาติ สวนหน่ึงเกิดจากการ

กระทําของมนุษยเอง การไปรบกวนหรือเบียดเบียนธรรมชาติ เชน การตัดไมทําลายปา กอใหเกิดปญหากับ

สภาพแวดลอมของโลกทั้งสิน้ อันสงผลกระทบใหเกิดภาวะนํ้าทวมอยางรุนแรง ภาวะอากาศรอนและแหงแลงที่

ยาวนาน อันสงผลตอชีวิตความเปนอยูของมนุษยอยางเห็นไดชัด การปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เปนการ

สรางสิ่งแวดลอมที่ดี เพราะตนไมมีคุณประโยชนตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมหลายประการ ทําใหลดความรอน

ของโลกที่รอนข้ึน ระบบนิเวศนเกิดสมดุล สงผลประโยชนตอมนุษยมากมาย เชน ชวยรักษาความช้ืนของพื้นดิน 

ทําใหเกิดความรมรื่น ใชเปนแหลงอาหาร เปนตน การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยการปลูกตนไม จึง

เปนหนทางหน่ึงที่จะสามารถลดการทําลายธรรมชาติลงได จากการที่มนุษยเริ่มตระหนักและเห็นประโยชนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหปจจุบันจึงมีโครงการตาง ๆ ที่จัดทําข้ึนเพื่อการสงเสริมและสนับสนุนใหเราไดเห็น

คุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ ดวยการชวยกันปองกัน และดูแลรักษาใหทรัพยากรธรรมชาติเหลาน้ันดํารงอยู

กับโลกตลอดไปประเทศไทยเรา ก็เปนอีกประเทศหน่ึงที่อุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติ ในอดีตเรามีนดิน 

แหลงนํ้าที่อุดมสมบรูณ ฝนตกตามฤดูกาล สภาพอากาศไมรอนจนเกินไป ดังคํากลาวที่วา “ ในนํ้ามีปลา ในนามี

ขาว ”  ตรงขามกับปจจุบันที่สภาพแวดลอมตาง ๆ ไดเปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจากการที่เราไปรบกวนธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมที่เกินพอดี ทําใหมนุษยเราไดรับผลกระทบจากการไปรบกวนธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเหลาน้ัน 

ไมวาจะเปนอากาศที่รอนข้ึน ความแหงแลงจากการที่ฝนตกไมตรงตามฤดูกาล การถูกทําลายของปาไม สิ่งตาง 

ๆ เหลาน้ีทําใหมนุษยเราหันมาใหความสําคัญกับทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึนโดยเฉพาะประเทศไทย ที่ไดนํามา

เปนนโยบายในการพัฒนาประเทศที่มีนโยบายในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติรวมดวย โดย

หนวยงานราชการตาง ๆ ไดนําเอาแนวนโยบายดังกลาวมาใชเปนแนวทางเพื่อดําเนินงานในการอนุรักษและ

ดูแลทรัพยากรธรรมชาติใหย่ังยืนสืบไป จากความสําคัญดังกลาวองคการบริหารสวนตําบลทองฟาก็เปน

หนวยงานราชการหน่ึงที่ใหความสําคัญกับการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติดังน้ัน องคการบริหารสวน

ตําบลทองฟา โครงการฝกอบรมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ข้ึน 
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  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.  ๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (7) มีหนาที่คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลทองฟา องคการบริหารสวนตําบลทองฟาจึงไดจัดทําโครงการน้ีข้ึน 
 

๓. วัตถุประสงค 

 ๓.1  เพื่อใหประชาชน ไดมีความรูความเขาใจในการอนุรักษทรัพยากรปาไมรวมทั้งปลูกฝงให

ประชาชนมีจิตสํานึกใหเกิดความรัก ความหวงแหนและตระหนักถึงคุณคาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ๓.2  เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีสวนรวมในการชวยปองกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

  ๓.3 เพื่ออนุรักษสภาพความอุดมสมบูรณของพื้นที่ปาไม สภาพตนนํ้าลําธาร แหลงที่อยูอาศัย

ของสัตวปาใหมีสภาพที่ดีและมีคุณภาพที่เหมาะสม ใหคงอยูอยางย่ังยืนสืบไป 

  3.4  เพื่อเปนการบูรณาการรวมกันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง

ภาคราชการและเอกชนเพื่อใหบริการดานสิ่งแวดลอมแกประชาชนในพื้นที่ตําบลทองฟา 

  3.5.  เพื่อสงเสริมใหราษฎรสามารถเก็บเกี่ยวของปาไวอุปโภคบริโภค เปรียบเสมือนปาชุมชน

เปน “Super market” ในชุมชน 

๔.  เปาหมาย 

  ๔.1  คณะผูบริหารบริหาร ขาราชการ/พนักงานอบต.ทองฟา           จํานวน  54  คน 

  4.2  สวนราชการ หนวยงานอื่นๆ     จํานวน  ๒๑ คน 

  4.3  นักเรียน  ประชาชน และกลุมสตรีในตําบลทองฟา  จํานวน 100 คน 

  4.4  กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน    จํานวน  25  คน 

                   รวม     200  คน 

๕.  ระยะเวลาการดําเนินการแยกเปน 2 กิจกรรม 

 1. ปงบประมาณ 2561-2564  

 หมายเหตุ  เวลาอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 

๖.  วิธีการดําเนินงาน 

 ๖.๑  จัดทําโครงการ 

 ๖.๒  ขออนุมัติจัดทําโครงการ 

  ๖.๓  ทําหนังสอืแจงประชาชนและสวนราชการตางๆเขารวมโครงการ 

 ๖.4  จัดซื้อกลาพันธุ 

 ๖.5  ดําเนินงานตามโครงการ 
 

๗.  สถานท่ีดําเนินการ 

 ปลูกซอมเสนถนนสันดินแดง และปลกูเพิม่ริมถนนในพื้นที่หมูที่  6 

๘.  งบประมาณ 
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  จํานวนงบประมาณทั้งสิ้น  30,000  บาท   

๙.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

  สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลทองฟา   
 

๑๐.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ๑๐.1  ประชาชนไดมีความรูความเขาใจในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ๑๐.2  ประชาชนไดมีจิตสํานึกรักและตระหนักถึงคุณคาสิ่งแวดลอมและไดดูแลอนุรักษสภาพ

พื้นปาใหมีความอุดมสมบูรณ 

 ๑๐.3  ไดบูรณาการในการทํางานรวมกับหนวยงานอื่นในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 

โครงการท่ี 2 

  

1. ชื่อโครงการ  

  โครงการปลูกปาชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

2. หลักการและเหตุ 

  เน่ืองดวยในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในวันที่ 28 

กรกฏาคม ของทุกป และในปน้ีเปนปที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 85  

พรรษา ซึ่งเปนปมหามงคลเพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองคทรงมีพระ

เมตตาตอพสกนิกรชาว ไทยทุกหมูเหลา ดังไดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และปรากฏในพระราชดําริของ

พระองคอันทรงคุณประโยชนอยางมากมายใหกับพสกนิกรชาวไทยทรงคิดทฤษฏีหลักการสรางสรรค  เปน

โครงการพระราชดําริ เปนที่ประจักษแจงแหงพระปรีชาสามารถ  ที่ครอบคลุมกระบวนการพัฒนาหลากหลาย

สาขา กอใหเกิดคุณประโยชนอเนกอนันตย่ิงใหญที่ชวยยกระดับคุณภาพชีวิต   ของพสกนิกรชาวไทยใหดีข้ึน

อยางกวางขวาง และนําความรมเย็นเปนอยูอยางผาสุกย่ังยืนแกประชาชนโดยถวนหนา และเพื่อใหประชาชน

ทุกหมูเหลาในตําบลทองฟา ไดแสดงความจงรักภักดีและสรางความสามัคคีของคนภายในตําบลทองฟา  จึงได

จัดทําโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เพื่อใหประชาชนใหพื้นที่ตําบลทองฟา ไดเขา

รวมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  

 

3. วัตถุประสงค 

  3.1    เพื่อสรางจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะรวมกันของชุมชน   

  3.2    เพื่อเสริมสรางความรักษ ความสามัคคีในหมูคณะ การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน 

  3.3   เพื่ อ ให เกิดความรูความเขาใจความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ  ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมในชุมชน มิใชหนาที่ของคนใดคนหน่ึง หากแตเปนหนาที่ของทุกคนที่

จะตองชวยกัน 
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3.4 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

      ผูบริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน /ลูกจางขององคการบรหิารสวนตําบลทองฟา ผูนําทองที่   

ผูนําทองถ่ิน และประชาชน หมูที่ 1 – 9 

 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

6. วิธีการดําเนินการ 

 6.1 นําเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

          6.2  แตงต้ังคณะทํางาน   

 6.3 ประชุมช้ีแจงคณะทํางาน 

 6.4 ดําเนินการตามโครงการ 

 6.5 สรุป/ประเมินผลโครงการ 

6.6 รายงานผลการดําเนินโครงการใหผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  4  ป ( ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

  20,000.- (สองหมื่นบาทถวน) 

๙. หนวยงานที่รบัผิดชอบ 

  สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลทองฟา  และสวนปาแมต่ืน  

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ๑๐.๑  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 ๑๐.๒  ประชาชนไดมีความรูความเขาใจในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

 ๑๐.๓  ประชาชนไดมีจิตสํานึกรักและตระหนักถึงคุณคาสิ่งแวดลอมและไดดูแลอนุรกัษสภาพพื้นปาให

มีความอุดมสมบรูณ 

 ๑๐ .4   ไดบูรณาการในการทํางานรวมกับหนวยงานอื่นในการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
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โครงการท่ี 3 

 

1.   ชื่อโครงการ     

   โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่  
 

2.  หนวยงานและผูรับผิดชอบโครงการ 

  กองคลงั องคการบรหิารสวนตําบลทองฟา  อําเภอบานตาก  จังหวัดตาก  

3.   หลักการและเหตุผล  

 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคการปกครองสวนทองถ่ิน  เรื่อง

แผนการปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และแผนปฏิบัติการถายโอนบุคลากรใหแกองคการปกครองสวนทองถ่ิน ขอ  4.2  

ปรับปรุงรายไดที่องคการปกครองสวนทองถ่ินจัดเก็บหรือจัดหาเอง โดยการเสริมสรางรายไดและการปรับ

โครงสรางภาษี อาทิการขยายฐานภาษี การกําหนดอัตราภาษี การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี การเพิ่ม

ประเภทภาษีหรือรายไดใหมใหแกองคการปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

แสวงหาแนวทางเพิ่มรายไดรูปแบบอื่น ๆ เพื่อใหสามารถพึ่งตนเองไดมากข้ึนในระยะยาว และมีแหลงรายได

ของตนเองที่สอดคลองกับศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แทจริงขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอ 4.3 ปรับปรุง

ภาษีอากรที่รัฐบาลแบงจัดสรร หรือจัดเก็บเพิ่มใหองคเพิ่มใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยการปรับ

โครงสรางภาษีระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การปรับปรุงหลักเกณฑและประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บภาษี การกําหนดวิธีการจัดแบงหรอืจัดสรรที่ชัดเจนและเปนธรรมสอดคลองกับหลักการและเหตุ ผลของ

การจัดเก็บภาษี แตละประเภท รวมทั้งการหาแนวทางในการเพิ่มภาษีหรือรายไดที่รัฐแบง  จัดสรรหรือเก็บเพิ่ม

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินประเภทใหม ๆ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินประเภทใหม ๆ เพื่อใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมีรายไดเพิ่มข้ึนทั้งน้ี  หลักเกณฑการจัดสรรหรือจัดเก็บเพิ่มเติมตองสะทานแหลงกําเนิด

ของภาษีน้ัน ๆ เปนสําคัญซึ่ง กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินสามารถจัดเก็บรายไดไดอยางถูกตอง ครบถวน และเปนธรรม จึงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ดําเนินการกําหนดมาตรฐานจูงใจใหประชาชนผูเสียภาษีมาชําระภาษี โดยการประชาสัมพันธสรางความเขาใจ

กับประชาชนวาจํานวนเงินที่ไดจากการเสียภาษี ของประชาชนจะนํามาใชในการพัฒนาทองถ่ิน  เพื่อใหการ

จัดเก็บภาษีเปนไปตามแผนที่ปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจําป พ.ศ. 25๖๐  ทําใหตองออกใหบริการประชาชน 

และเพื่อการจัดเกบ็ภาษีคาธรรมเนียมตาง ๆ  น้ัน เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีใหจัดเก็บไดตามเปาหมาย

ที่กําหนดไวดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลทองฟา จึงเห็นความสําคัญของการออกใหบริการประชาชนผูมี

หนาที่เสียภาษีใหแก องคการบริหารสวนตําบลทองฟา และเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน

ตําบลทองฟา 

4.  วัตถุประสงค 

  4.1  เพื่อออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ไดแกภาษีบํารุงทองที่  ภาษีปาย , และภาษี 

โรงเรือนและที่ดิน 
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  4.2  เพื่อประชาสัมพันธใหประชาชนเขาใจการชําระภาษีและขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของการ

ชําระภาษี 

  4.3  เพื่อเรงรัดและใหการจัดเก็บภาษี ประจําป  25๖๐  ไดตามเปาหมายที่กําหนด    

              4.4  เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว มากย่ิงข้ึนในการชําระภาษี 
 

 

5.   เปาหมายของโครงการ 

5.1  ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  ใหครอบคลุมทุกหมูบาน จํานวน  9  หมูบาน 

5.2 ประชาชนในเขต อบต.ทองฟา  ชําระภาษีไดในหมูบานของตนทําใหไมตองเสยีเวลาในการ

ทํางานเพื่อเดินทางมาชําระภาษีที่ อบต. ทองฟา 

6.   ขั้นตอนการดําเนินการ 

  6.1   เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 

  6.2   แจงใหผูนําสมาชิกสภาฯ , พนักงาน อบต. และลูกจาง ในสังกัดรับทราบในโครงการและ

วัตถุประสงคของโครงการ 

  6.3   ประสานกับสวนตางๆในองคกรเพื่อดําเนินการและประสานกับกํานัน ผูใหญบาน 

สมาชิก อบต. ภายในชุมชน เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ 

  6.4   แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการและคณะกรรมการที่เกี่ยวของดําเนินการ

ตามโครงการ  

  6.5   ประเมินผลและสรุปการจัดทําโครงการเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

7.   ระยะเวลาในการดําเนินการ 

                              วันที่  16  - 24   เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕60 

8.    สถานท่ีดําเนินการ 

  ในพื้นที่ตําบลทองฟา อําเภอบานตาก จงัหวัดตาก 

9.   งบประมาณดําเนิน 

   ต้ังไวทั้งสิ้น 10,000 บาท 

10.   ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 10.1  ประชาชนไดรับความสะดวกมากข้ึนในการชําระภาษี 

10.2  สามารถจัดเกบ็ภาษีไดตามเปาหมายที่กําหนดไว 

10.3  ไดขอมูลการจัดเก็บ  การประเมินภาษีอยางถูกตองและเปนธรรม 

10.4  องคการบรหิารสวนตําบลทองฟามีรายไดจัดเกบ็มากข้ึน 

10.5  ประชาชนไดรับทราบและเห็นความสําคัญของการชําระภาษีเพิ่มมากข้ึนเน่ืองจากเปน

หนาที่ที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย 
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โครงการท่ี 4 

 

1. ชื่อโครงการ     

  โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินองคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

2. หลักการและเหตุผล 

          องคการบรหิารสวนตําบลทองฟา    ไดวางเปาหมายสําคัญในการที่จะพัฒนาทองถ่ินให

เจริญกาวหนา  แตเน่ืองจากมปีญหารายไดมีไมเพียงพอกบัคาใชจายในการจัดทําโครงการตาง ๆ  การพฒันา

ทองถ่ินจงึยังไมสามารถที่จะดําเนินการไดอยางเต็มที่ ตามทีว่างเปาหมายไว  การแกไขปญหารายไดวิธีหน่ึงที่คิด

วาเหมาะสมทีสุ่ด ก็คือการปรับปรุงประสทิธิภาพในการจัดเก็บภาษีตาง ๆ ของทองถ่ินใหสามารถจัดเก็บได

อยางครบถวน  ถูกตอง  ยุติธรรม  และสะดวกรวดเร็วที่สุด 

การทีจ่ะสามารถจัดเกบ็ภาษีตางๆขององคการบรหิารสวนตําบลไดครบถวนถูกตองคือ การ

จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ซึ่งเมื่อไดดําเนินการเสรจ็เรียบรอยแลว ตามโครงการจะทําใหองคการ

บรหิารสวนตําบลมีขอมลูรายละเอียดสําหรบัการจัดเกบ็ภาษี รวมทั้งคาธรรมเนียมใบอนุญาตตางๆไวอยาง

สมบรูณ ทําใหองคการบริหารสวนตําบลใชเปนเครือ่งมอืในการเรงรัดติดตามจัดเก็บรายไดอยางครบถวนและ

เปนธรรม แกผูมหีนาทีเ่สียภาษีอยางแทจรงิ ทําใหการจัดเก็บขององคการบริหารสวนตําบลมรีะบบที่แนนอน 

และสามารถพึ่งตนเองได โดยการนําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัยสิน มาใชในการจัดเก็บภาษี ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา การปรับปรงุขอมูล การใชและการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสินขององคการบรหิารสวนตําบล 

         ฉะน้ัน  เพื่อเปนการตอบสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทยและองคการบรหิารสวนตําบลมี

ขอมูลในการจัดเก็บภาษีไดอยางมปีระสิทธิภาพ ทําใหมีรายไดเพิ่มข้ึน และสามารถนําขอมูลแผนที่ภาษีไปใชใน

การวางแผนพฒันาดานอื่นๆจึงไดจัดทํา”โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน” เพื่อใชในงานแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรพัยสินข้ึน แตสืบเน่ืองจากการปฏิบัติตามโครงการดังกลาว ใชระยะเวลาในการปฏิบัติที่

นานกวาจะเสรจ็สมบรูณและใชงบประมาณในการจัดทําสูง องคการบริหารสวนตําบลโคกมั่งงอยจงึจัดทํา

โครงการ ระยะที่ 1 ข้ันตอนการจัดทําแผนที่แมบทใหเสรจ็สมบรูณกอนในลําดับแรกกอน เพื่อใหไดแผนที่

แมบททีพ่รอมจะนําไปใชงาน และทําตามข้ันตอนตอไปเพื่อใหเสรจ็สมบรูณเปนแผนที่ภาษีในปตอ ๆ ไป 

3. วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อใหองคการบรหิารสวนตําบล มีแผนที่แมบททีส่ามารถนํามาประกอบเปนแผนที่ภาษี

ทะเบียนทรพัยสินได 

 3.2 เพื่อเปนการรวบรวมขอมูลที่ดิน(สาระบบที่ดิน)ในเขตตําบลโคกมั่งงอย 

 3.3 เพื่อเปนการแบงพื้นที่ของแผนที่แมบทใหเปนเขต(ZONE) เขตยอย(BLOCK)อยางชัดเจน

ทุกพื้นที ่

 3.4 เพื่อใชเปนขอมลูในการพัฒนาวางแผนจัดการในพื้นที่ไดอยางครอบคลุม 
 

4. เปาหมาย 
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         องคการบริหารสวนตําบลทองฟา จะจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินใหครอบคลุมพื้นที่

ทั้งหมดขององคการบรหิารสวนตําบลทองฟา  

5. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ป 2561-2564 

 

6. วิธีการดําเนินการ 

 วิธีดําเนินการมีรายละเอียด ดังน้ี 

6.1 ขั้นเตรียมการดําเนินการ 

6.1.1 จัดทําและเสนอโครงการจัดทําแผนที่แมบท เพื่อขออนุมัติดําเนินการ 

6.1.2 จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน และ

คําสั่งแตงต้ังเจาหนาทีผู่ปฏิบัติงานประจําฝายตางๆ และแบงหนาที่ความรับผิดชอบให

ชัดเจน 

6.1.3 ประชุมช้ีแจงคณะทํางานและเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของ 

6.1.4 จัดต้ังศูนยอํานวยการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

6.1.5 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณทีจ่ําเปนในการดําเนินงาน 

6.1.6 ประสานงานกับหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 

7. สถานท่ีดําเนินการ 

 ณ องคการบริหารสวนตําบลทองฟา ครอบคลุมภายในเขตองคการบรหิารสวนตําบลทองฟา  

ตามประกาศแนวเขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

8. งบประมาณ 

          งบประมาณคาใชจายในการดําเนินการ จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จายจาก

งบประมาณรายจายประจําป 300,000 บาท โดยมีรายละเอยีด ดังน้ี 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

        สวนการคลัง องคการบรหิารสวนตําบลทองฟา เปนผูรับผิดชอบโครงการ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 เมื่อไดดําเนินการจัดทําแผนที่แมบทเรียบรอยแลวจะทําให 

 10.1  องคการบรหิารสวนตําบลทองฟามีแผนที่แมบท ที่มรีายละเอียดตามขอมลูจากสํานักงาน

ที่ดิน ที่สามารถนําไปใชกับโปรแกรม LTAX 3000 ได 

 10.3 แผนที่แมบทที่จัดทําเสร็จเรยีบรอยแลว สามารถนําไปลงขอมลูภาคสนามไดในปตอไป 

 10.4 องคการบริหารสวนตําบลมีขอมูลแผนที่แมบทที่พรอมนําไปพัฒนาในงานจัดทําผงัเมืองได 

 10.5 องคการบริหารสวนตําบลมีขอมูลระวางแผนที่ ซึ่งตอกนัทุกระวางจนครอบคลมุพื้นที่ใน

เขตองคการบรหิารสวนตําบล 

 10.6 มีแผนที่แสดงขอบเขตขององคการบริหารสวนตําบลชัดเจนย่ิงข้ึน 
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  โครงการท่ี 5 

 

1  .ชื่อโครงการ  

  โครงการปลูกตนราชพฤกษ )ตนคูณ(เฉลิมพระเกียรติ )ตอเน่ือง(  
 

2  .หลักการและเหตุผล /ท่ีมาของโครงการ  

 ดวยสถานการณปจจุบันเกิดปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปาไมอยูในข้ันวิกฤติและ

สงผลกระทบใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม แนวทางการแกไขปญหา ไดแก การปองกันรักษาทรัพยากรปาไมที่เหลือ

ใหคงอยู และการฟนฟูทรัพยากรปาไมที่เสื่อมโทรมใหฟนคืนความอุดมสมบูรณ ซึ่งจะตองอาศัยความรวมมือ

จากทุกภาคสวน สําหรับการฟนฟูทรัพยากรปาไมโดยการปลูกปาในพื้นที่ปาอนุรักษที่มีสภาพเสื่อม

โทรม เชน เขตอุทยานแหงชาติ  เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา พื้นที่ตนนํ้าลําธาร ฯลฯ และการ

ปลูกปาในพื้นที่สาธารณะในเขตชุมชนทองถ่ิน เชน บริเวณโรงเรียน  วัด  สถานที่ราชการ ฯลฯ จะกอใหเกิด

ประโยชนในการฟนฟูสภาพปาอนุรักษที่เสื่อมโทรมและการฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอมในทองถ่ินน้ันๆ ทําใหชุมชน

มีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีข้ึน นอกจากน้ี การสงเสริมใหราษฎรในทองถ่ินไดมีโอกาสรวมกิจกรรม จะ

เปนการชวยปลูกฝงจิตสํานึกใหราษฎรในทองถ่ินไดมีใจรักตนไมรักปาไม หวงแหนทรัพยากรปาไมและรักษา

สิ่งแวดลอม  อันเปนการสรางแนวรวมในการชวยแกไขปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปาไมและ

สิ่งแวดลอม   

 องคการบริหารสวนตําบลทองฟา  จึงไดจัดทําโครงการโครงการปลูกตนราชพฤกษ เฉลิมพระเกียรติ(ตนคูณ)

)ตอเน่ือง(  

 ประจํ าป งบประมาณ   พ .ศ. ๒๕ 2564 - 61 ข้ึน  โดยเป นการรวมมือรวม ใจของ

ขาราชการ  พนักงานสวนตําบล หนวยงานราชการตาง ๆ และราษฎรในทองถ่ิน  ในอันที่จะชวยกันทําความดี

ทําประโยชนใหแกสวนรวมดวยการปลูกตนไม 
 

3  .วัตถุประสงค 

 3.1.  เพื่อรณรงคสงเสริมการปลูกปาในพื้นที่เปนการดูดซับนํ้าตามธรรมชาติ นําความ ชุมช้ืน

มาสูชุมชน 

   3.2  เพื่อฟนฟูดินเสื่อมโทรมลดความรุนแรงของการชะลางพังทลายของดิน เพิ่มความอุดม

สมบูรณใหกับดิน 

   3.3  เพื่อปลูกจิตสํานึกในการอนุรกัษทรพัยากรธรรมชาติและปาไมใหประชาชนในพื้นที่ตําบล

ทองฟา 
 

4 .เปาหมาย /ผลผลิต  

 1.  คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล ลกูจางและประชาชนเขารวม

กิจกรรมไมนอยกวารอยละ 50 

 2.  มีตนไมในบริเวณที่สาธารณะ เพิ่มข้ึนรอยละ 30 
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 3.  ประชาชนรวมกันปลูกตนไมเปนประโยชนตอสิ่งแวดลอมและปลูกตนไมในที่สาธารณะ

 4.  เพิ่มพื้นที่สเีขียว ความรมรื่นสวยงาม มสีิ่งแวดลอมที่ดีและชวยลดภาวะโลกรอน 
 

5  .พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 หมูที่ 2-9 ตําบลทองฟา  

 
 

6 .วิธีการดําเนินการ 

 6.1. ขออนุมัติจัดทําโครงการฯ เสนอผูบริหารเพื่ออนุมัติโครงการ 

 6.2. กําหนดกรอบและกิจกรรม ดังน้ี 

  – กิจกรรมรณรงคปลูกตนไม เพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณะของหมูบาน/ชุมชน 

สถานที่ราชการ โดยเชิญชวนบุคลากรในสังกัดและประชาชนรวมปลูกตนไมภายในบริเวณสถานที่ที่ปฏิบัติงาน 

บานเรือน ที่สาธารณะของหมูบาน/ชุมชน หรือสถานที่ที่ไดกําหนด เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ความรมรื่นและ

สวยงาม 

  – กิจกรรมปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่รอบบริเวณขององคการบริหารสวน

ตําบลทองฟา  

 6.๓. แตงต้ังคณะทํางาน 

 6.๔. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูนําหมูบานและประชาชนในทองถ่ินเขารวม

กิจกรรม 

 6.5. ดําเนินการ 

 6.6. สรุปผลการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานเสนอผูบริหารทราบหลังเสร็จสิ้น

โครงการ 

7 .ระยะเวลาดําเนินการ 

 ปงบประมาณ พ.ศ.2561 -  2564  

8 .งบประมาณดําเนินการ 

 5 0,000. -  )หาหมื่นบาทถวน(  

9 .ผูรับผิดชอบ 

 สํานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

10 .ตัวชี้วัด /ผลลัพธ  

  1.  เพื่อรณรงคสงเสรมิการปลกูปาในพื้นที่ นําความชุมช้ืนมาสูชุมชนและใหมีปาไมเพิ่มมากข้ึน 

  2.  เพื่อฟนฟู เพิ่มความอุดมสมบูรณใหกับดิน 

  3.  เพื่อปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและปาไมใหประชาชนในพื้นที่ตําบล

ทองฟา 
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โครงการท่ี 6 

 

1.  ชื่อโครงการ    โครงการลอมรั้วปาชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล                   

ดวยในปจจุบันพบปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ 

ตําบลท องฟ า อํ าเภอบานตาก  จังห วัดตาก มีการตัดไมทํ าลายสภาพปาด้ังเดิม การแผวถางป า

สาธารณประโยชนเพื่อขยายพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน ปลูกขาวโพด กะหล่ําปลี มะเขือเทศ พริก ฯลฯ และ

บางพื้นที่มีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะประโยชน เพื่อทําไรทําสวน ตามสาเหตุดังกลาวขางตน สงผลกระทบให

พื้นที่ปาลดลง เกิดปญหาดินพังทลาย ภัยแลงและปญหาภาวะโลกรอนนับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึนซึ่งใน

การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตองไดรับความรวมมือและรวมใจกันระหวาง

ประชาชนหนวยงานภาครัฐบาล ภาคเอกชน ทุกภาคสวนตองรวมมือ รวมใจกันใหความสนใจและใหความ

สนับสนุนอยางจริงจังตอเน่ือง   

องคการบริหารสวนตําบลทองฟา ในฐานะเปนหนวยงานราชการสวนทองถ่ินที่มีหนาที่ 

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6 พ.ศ. 

2552) มีหนาที่ตองทําตามมาตรา 67 ในเรื่องการคุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและ 

ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายและไดตระหนักเห็นความสําคัญของการดูแลรักษาทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ินของตนเอง โดยเฉพาะอยางย่ิงเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเปนพลัง

สําคัญที่มีสวนรวมในการรักษาสภาพแวดลอมใหดีตอไป จึงไดจัดทําโครงการลอมรั้วปาชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นที่สี

เขียวในพื้นที่ตําบลทองฟาใหมีความอุดมสมบรูณมากข้ึน ลดปญหาโลกรอน  และเพื่อสงเสรมิและปลุกจิตสํานึก

รณรงคใหประชาชน เด็ก เยาวชน รักษพื้นที่สีเขียวและชวยกันดูแลรักษาปาไมใหคงความอุดมสมบูรณและ

ย่ังยืนตอไปในอนาคตตอไป 

3.วัตถุประสงค 

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่ปาไมในพื้นที่ตําบลทองฟาใหมากข้ึนและลดปญหาโลกรอน  

2. เพื่อเสริมสรางปลุกจิตสํานึกใหแกเยาวชน ประชาชนในชุมชนรูจักอนุรักษทรัพยากรปาไม 

และรักษาสิ่งแวดลอม  และชวยกันดูแลรักษาปาไมใหคงความอุดมสมบูรณตอไป 

4. เปาหมาย     

1.พื้นที่ปาชุมชนใน หมูที่ 2- หมูที่ 9 

5. วิธีดําเนินการ 

4.1  เสนอโครงการตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อขออนุมัติจัดทําโครงการ 

4.2  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ  

4.3  จัดประชุมช้ีแจง/ปรึกษาหารือการดําเนินโครงการฯแกคณะกรรมการ และแจงแนว 

ทางการดําเนินงานใหหมูบานรับทราบ    

4.4 จัดเตรียมพื้นที่ปลูกปา  จัดหากลาไม   
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4.5  ประชาสัมพันธและสงหนังสือแจงเชิญชวนหนวยงานราชการตาง ๆ เอกชน ผูนํา 

ชุมชน และประชาชนในตําบลทองฟามีสวนรวมในกิจกรรมที่จัดข้ึน  

4.6 รายงานผลการจัดทําโครงการฯ ตอคณะผูบริหารทองถ่ิน และออกตรวจติดตาม 

ประเมินผลการเจริญเติบโตของตนไม  

 

6. ระยะเวลาดําเนินโครงการ    

ปงบประมาณ 2561-2564 

7. สถานท่ีดําเนินการ 

  พื้นที่ตําบลทองฟาทุกหมูบาน   

8.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

  สํานักปลัดองคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

9.  งบประมาณ  

 รวมเปนเงินท้ังสิ้น 40,000บาท (สี่หมื่นบาทถวน) 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 เด็ก เยาวชน  คณะครู  คณะผูบริหาร ผูนําชุมชนและประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมปลูกตนไม 

เกิดใจรักษและหวงแหนทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม                   

10.2 เด็ก เยาวชน ไดลงมือปฏิบัติและเรียนรูการทํางานรวมกับชุมชน เกิดประสบการณการเรียนรูที่ดี

และนําไปฝกปฏิบัติและถายทอดยังผูปกครองตอไป 

 10.3 ภาพลักษณการทํางานรวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบล หนวยงานราชการในพื้นที่   

โรงเรียนและประชาชนของตําบลทองฟา เกิดการบูรณาการรวมกันไดอยางดีย่ิงข้ึน 

 10.4 จํานวนตนไมเพิ่มข้ึนในพื้นที่สาธารณะประโยชนในพื้นที่ตําบลทองฟา ชวยลดความรอนชวย

กรองแสงแดดและใหรมเงาในพื้นที่โดยรอบ 

11. การประเมินผล 

- สํารวจและวัดการเจริญเติบโตของตนไม เปนประจําทุกป และรายงานผลการเจริญเติบโตใหผูบริหาร

ทองถ่ินทราบ 
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โครงการท่ี 7 

 

1  . ชื่อโครงการ :  โครงการแปลงสาธิตปลูกปาสามอยาง ประโยชนสี่อย 

2  . หลักการและเหตุผล /ท่ีมาของโครงการ  

   การปลูกปา 3 อยาง ไดประโยชน 4 อยางพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดํารัส ความวา “...ปาไมที่จะปลูกน้ัน สมควรที่จะปลูกแบบปาใชไมหน่ึง ปา

สําหรับใชผลหน่ึง ปาสําหรับใชเปนฟนอยางหน่ึง อันน้ีแยกออกไปเปนกวางๆใหญๆ การที่จะปลูกตนไมสําหรับ

ไดประโยชนดังน้ี ในคําวิเคราะหของกรมปาไมรูสึกจะไมใชปาไม แตในความหมายของการชวยเหลือเพื่อตนนํ้า

ลําธารน้ัน ปาไมเชนน้ีจะเปนสวยผลไมก็ตามหรือเปนสวนมฟนก็ตามน่ันแหละเปนปาไมที่ถูกตอง เพราะทํา

หนาที่เปนปา คือ เปนตนไมและทําหนาที่เปนทรัพยากรในดานสําหรับใหผลที่มาเปนประโยชนแกประชาชนได

...”พระราชดําริเพื่ออนุรักษและฟนฟูปาไมดําเนินการในหลายสวนราชการ ทั้งกรมปาไมและศูนยศึกษาการ

พัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริทุกแหง คือ การปลูกปาใชสอย โดยดําเนินการปลูกพันธุไมโตเร็วสําหรับตัด

กิ่งมาทําฟนเผาถาน ตลอดจนไมสําหรับใชในการกอสรางและหัตถกรรมสวนใหญไดมีการปลูกพันธุไมโตเร็วเปน

สวนปา เชน ยูคาลิปตัส ข้ีเหล็ก ประดู แค กระถินยักษ และสะเดา เปนตนการปลูกปา 3 อยางไดประโยชน 4 

อยาง คือ การรูจัดใชทรัพยากรธรรมชาติดวยพระปรีชาญาณอยางชาญฉลาดใหเกิดประโยชนแกปวงชนมาก

ที่สุดยาวนานที่สุดและทั่วถึงกันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงแนะนํา

การปลูกปาในเชิงผสมผสาน ทั้งดานเกษตรวนศาสตรและเศรษฐกิจสังคมไวเปนมรรควิธีปลูกปาแบบลักษณะ

เบ็ดเสร็จน้ันไวดวย. ใหประชาชนปลูกตนไมตามแนวคิด ปา 3 อยางประโยชน 4 อยาง2. จัดรูปแบบการปลกูให

เกิดคุณคาและบูรณาการในพื้นที่ทํากินเดิมใหมีสภาพใกลเคียงกับปา3. สรางมูลคาตนไมที่ปลูกทําใหเปนทรัพย 

เพื่อออมทรัพยและใชแกปญหาความยากจน 

องคการบริหารสวนตําบลทองฟา ในฐานะเปนหนวยงานราชการสวนทองถ่ินที่มีหนาที่ตาม

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) 

มีหนาที่ตองทําตามมาตรา 67 ในเรื่องการคุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่

ทางราชการมอบหมายและไดตระหนักเห็นความสําคัญของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ในทองถ่ินของตนเอง จึงไดจัดทําโครงการปลูกปาสามอยางประโยชนสี่อยางข้ึน 

3. วัตถุประสงค 

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่ปาไมในพื้นที่ตําบลทองฟาใหมากข้ึนและลดปญหาโลกรอน  

2. เพื่อเสริมสรางปลุกจิตสํานึกใหแกเยาวชน ประชาชนในชุมชนรูจักอนุรักษทรัพยากรปาไม 

และรักษาสิ่งแวดลอม  และชวยกันดูแลรักษาปาไมใหคงความอุดมสมบูรณตอไป 

4. เปาหมาย     

1 .พื้นที่ปาชุมชนใน หมูที่ 2-9 

5. วิธีดําเนินการ 

4.1  เสนอโครงการตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อขออนุมัติจัดทําโครงการ 
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4.2  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ  

4.3  จัดประชุมช้ีแจง/ปรึกษาหารือการดําเนินโครงการฯแกคณะกรรมการ และแจงแนว 

ทางการดําเนินงานใหหมูบานรับทราบ   อาทิ 

 1. การจัดแบงที่ดินทํากินเพื่อใชปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง จากพื้นที่ทํากินอยูเดิม ที่เปนพื้นที่

สวน ไรหรือนา แบงพื้นที่ออกมารอยละ 30-50 โดยมีรปูแบบการจัดแบง 3 รูปแบบ ดังน้ี 

    1.1. พื้นที่จัดแบงปลูกปา 3 อยางประโยชน 4 อยาง 

จัดแบงโดยใชพื้นที่รอบแนวเขตพื้นที่ทํากิน ปลูกในพื้นที่รอยละ 30-50 ตามแนวเขตแดนพื้นที่ ทํากินพื้นที่

จัดแบงปลูกปา 3 อยางประโยชน 4 อยาง 

    1.2. จัดแบงออกมาชัดเจนเปนสวน ปลูกในพื้นที่รอยละ 30-50 โดยจัดสวนอยูดานหน่ึงของพื้นที่จัด

แบงเปนริ้วหรือแถบตามความเหมาะสม 

    1.3. พื้นที่จัดแบงปลูกปา 3 อยางประโยชน 4 อยาง 

  2. การจัดองคประกอบพนัธุไมตามวัตถุประสงค โดยการปลูกพันธุไมในพื้นที่ตามความเหมาะสม แตให

ไดองคประกอบซึ่งใหเกิดความพออยู พอกิน พอใช ดังน้ี 

    2.1. ปลูก เพื่อใหเกิดความเพียงพอในดานพออยู เชน การปลูกตนไมสําหรับใชเน้ือไมมาปลูกสราง

อาคารบานเรือนที่อยูอาศัย เชน ไมตะเคียนทอง, สัก, ยางนา, มะฮอกกานี, กระทินเทพา, จําปาทอง ฯลฯ 

    2.2. ปลูกเพื่อใหเกิดความเพียงพอในดานการพอกิน เชนการปลูกตนไมสําหรับใชกิน เปนอาหาร 

เปนยาสมุนไพร เปนเครื่องด่ืม ตลอดจนพืชที่ปลูกเพื่อการคาขายผลผลิตเพื่อดํารงชีพ เชน ไมผลตาง ๆ ไดแก 

เงาะ, ทุเรียน, มังคุด, ลองกอง, มะมวง ฯลฯ ไมที่ใหผลผลิตเพื่อขาย เชน ปาลม, มะพราว, ยางพารา ฯลฯ 

    2.3. ปลูกเพื่อใหเกิดความเพียงพอในดานการพอใช เชน ปลูกตนไมสําหรับใชสอย ในครัวเรือน ใช

พลังงาน ใชเปนเครื่องมือตาง ๆ  ในการประกอบอาชีพ ไดแก ไมไผ,หวาย สําหรับจักสานเปนเครือ่งเรือน ของใช 

ฯลฯ ไมโตเร็วบางชนิดที่ใชเปนไมฟน,ถาน ไมพลังงาน เชน สบูดํา, ปาลม ฯลฯ ไมทําเครื่องมือการเกษตร ไดแก 

การทําดามจอบ, มีด, ขวาน, ทํารถเข็น, โตะ, เกาอี้, ตู ฯลฯ 

  4.4 รายงานผลการจัดทําโครงการฯ ตอคณะผูบริหารทองถ่ิน และออกตรวจติดตาม 

ประเมินผลการเจริญเติบโตของตนไม  
 

6. ระยะเวลาดําเนินโครงการ    

 ปงบประมาณ 2561-2564 

7. สถานท่ีดําเนินการ 

 7.1. ในพื้นที่ทํากินของประชาชนในชุมชนที่อยูในหรือรอบแนวเขตปา 

 7.2 ชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามความเหมาะสม 

 7.3 ในพื้นที่ใชประโยชนรวมกันของชุมชน 
  

8.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

9.  งบประมาณ  
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 รวมเปนเงินท้ังสิ้น 40,000บาท (สี่หมื่นบาทถวน) 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ                   

10.1 เด็ก เยาวชน  คณะครู  คณะผูบริหาร ผูนําชุมชนและประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมปลูกตนไม 

เกิดใจรักษและหวงแหนทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม                   

10.2เด็ก เยาวชน ไดลงมือปฏิบัติและเรียนรูการทํางานรวมกับชุมชน เกิดประสบการณการเรียนรูที่ดี

และนําไปฝกปฏิบัติและถายทอดยังผูปกครองตอไป 

 10.3 ภาพลักษณการทํางานรวมกันระหวางองคการบริหารสวนตําบล หนวยงานราชการในพื้นที่   

โรงเรียนและประชาชนของตําบลทองฟา เกิดการบูรณาการรวมกันไดอยางดีย่ิงข้ึน 

 10.4 จํานวนตนไมเพิ่มข้ึนในพื้นที่สาธารณะประโยชนในพื้นที่ตําบลทองฟา ชวยลดความรอนชวย

กรองแสงแดดและใหรมเงาในพื้นที่โดยรอบ 

11. การประเมินผล 

-สํารวจและวัดการเจรญิเติบโตของตนไม เปนประจําทุกป และรายงานผลการเจรญิเติบโตใหผูบริหาร

ทองถ่ินทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

โครงการท่ี 8 

 

๑. ชื่อโครงการ  กิจกรรมสงเสริมการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ    

๒. หลักการเหตุผล 

 เน่ืองดวยในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จะทรงเจริญพระชน

พรรษา ครบ ๘6 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงศักยภาพของหญาแฝก  ซึ่งเปนพืชที่

ชวยปองกันการชะลางพังทลายของดินและอนุรกัษความชุมช้ืนไวในดิน   จึงไดพระราชทานพระราชดําริแกสวน

ราชการตางๆ  ใหมีการทดลอง  ศึกษาการปลูกหญาแฝกในสภาพแวดลอมแตกตางกันไป  จึงทําใหปจจุบัน

หนวยงานตางๆ  ไดนําพระราชดําริเกี่ยวกับหญาแฝกดังกลาวไปดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมและสงเสริมการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ   เน่ืองจากพื้นที่ในตําบลทองฟา 

เปนพื้นที่ราบลุมและพื้นทีเ่ชิงเขา เมื่อถึงฤดูฝนไดรับผลกระทบจากการกัดเซาะจากฝนที่ตกลงมาและนํ้าไหลบา

หนาดินเปนจํานวนมากทําใหหนาดินพังทลาย สูญเสียความอุดมสมบูรณไป  เกิดปญหาตอเน่ืองในพื้นที่ทํา

การเกษตรกันอยางแพรหลาย การปลูกหญาแฝกเพื่อการปรับปรุงดินฟนฟูดินใหมีความอุดมสมบูรณ และ

แกปญหาดินเสื่อมโทรม พรอมทั้งอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (6) มีหนาที่สงเสริมกาพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ และ มาตรา 

๖๗ (7) มีหนาที่คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบล

ทองฟา จึงไดจัดทําโครงการน้ีข้ึน 

๓. วัตถุประสงค 

         ๑.  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

         ๒.  เพื่อเปนการบูรณาการ  การทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน 

         3.  เพื่อสงเสรมิการปลกูหญาแฝกและเพิ่มพื้นที่การปลูกหญาแฝก 

         4.  เพื่อรณรงคประชาสัมพันธการใชหญาแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

         5.  เพื่อเปนการอนุรักษดินและนํ้าในพื้นที่ทีม่ีปญหาการชะลางพังทลายสูง พื้นที่วิกฤต  พื้นที่ราบและ

พื้นที่สงู  

๔. เปาหมาย 

 ผูบริหาร สมาชิก  ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง กํานัน ผูใหญบานและประชาชนทั่วไป และกลุมสตร ี

 จํานวน 87 คน           

๕. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปงบประมาณ 2561-2564 

6. วิธีดําเนินการ 

4.1  เสนอโครงการตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อขออนุมัติจัดทําโครงการ 

4.2  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ  

7. สถานท่ีดําเนินการ 
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  ริมหวยตาก และริมหวยฉลอม 

8.  งบประมาณ      

  งบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาทถวน 

 

 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 องคการบรหิารสวนตําบลทองฟา รวมกับสถานีพัฒนาที่ดินจงัหวัดตาก 

 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

        ๑. สามารถสรางกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกบัหญาแฝกใหแกประชาชน 

         ๒.  สามารถสงเสริมการปลูกหญาแฝกใหแกประชาชน 

         ๓.  สามารถรณรงคประชาสัมพันธการใชหญาแฝกอนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

         ๔.  สามารถเพิ่มพื้นที่ในการปลกูหญาแฝก 

         ๕.  สามารถอนุรักษดินและนํ้าในพื้นที่  ที่มีปญหาการชะลาง   พังทลายสงู  พื้นที่วิกฤต  พื้นที่สูง 
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โครงการท่ี  9 

 

1. ชื่อโครงการ  หนาบานนามอง  

2. หลักการและเหตุผล    

  ปจจุบันสภาพเศรษฐกิจ สังคม ที่มีความเจริญรุงเรืองข้ึน กอใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอม ทั้ง

ในเรื่องขยะชุมชน นํ้าเสีย มลภาวะจากกลิ่น ฝุน และเสียง ในชุมชน อยางมาก สงผลใหเปนแหลงเพาะพนัธของ

สัตว และแมลงนําโรค ตางๆ ไดแกยุง แมลงวัน แมลงสาบ หนู เปนตน นอกจากน้ันเปนเหตุรําคาญ  เกิดโรค

ระบาด ในชุมชน โดยเฉพาะไขเลือกออก และอุจาระรวง 

            ในระยะเวลา 3 ป ที่ผานมา หมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลทองฟาตําบลทองฟา 

พบวามีการระบาดของไขเลือดออก ป ละ 3-5 ราย โดยเฉพาะในป เกิดการระบาดของโรคไขเลือดออกเกิดข้ึน

มาก ซึ่งโรคเหลาน้ี ลวนเกิดจากการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ในชุมชน ไมถูกสุขลักษณะ 

            ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลทองฟา กองทุนสุขภาพ สถานีอนามัยในพื้นที่ตําบลทองฟา 

อสม. รวมกับกํานันผูใหญบาน จึงไดรวมกันจัดทําโครงการ หนาบานนามอง น้ีข้ึนเพื่อเปนการจัดการสุขาภิบาล

สิ่งแวดลอมชุมชน ปองกา ที่เหมาะสม สงผลสูการลดความเสี่ยงในการการโรคระบาดตาง ๆ ในชุมชน  

 

3. วัตถุประสงคของโครงการ 

 1.เพื่อใหชุมชนมีโครงการดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมของชุมชนเอง 

          2.เพื่อใหประชาชนทุกครอบครัว มีการจัดการขยะมูลฝอย ในระดับครัวเรือน ระดับคุม และระดับ

ชุมชน 

          3.เพื่อใหประชาชนทุกครอบครัว มีการจัดการนํ้าเสีย ในระดับครัวเรือน ระดับคุม และระดับชุมชน 

          4.เพื่อใหประชาชนทุกครอบครัว มีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ และสมุนไพรทองถ่ิน ในระดับ

ครัวเรือน ระดับคุม และระดับชุมชน 

 

4. เปาหมายของโครงการ 

 1. ครัวเรือน และชุมชนในเขตตําบลทองฟา มีการจัดการขยะมูลฝอย จํานวน ครอบครัว 8หมูบาน 

          2. ครัวเรือน และชุมชนในเขตตําบลทองฟา มีการจัดการนํ้าเสีย จํานวน 8หมูบาน               

          3. ครัวเรือนในเขตตําบลทองฟา มีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ และสมุนไพรทองถ่ิน 

             ครอบครัว 

5. พ้ืนท่ีดําเนินงาน   

  ทุกหมูบานในเขตตําบลทองฟา 8 หมูบาน 

6. ระยะเวลาดําเนินงาน   

  ปงบประมาณ 2561-2564 

7. วิธีดําเนินการ 

  1. ประชุม/ประชาคมประชาชนเพื่อช้ีแจงโครงการ 
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  2.ประชาสัมพันธการดําเนินงานทุกรูปแบบ   

  3.แตงต้ังทีมตรวจเย่ียม ทีมประเมิน กําหนดเกณฑ แผนประเมิน 

  4. ทุกชุมชนรณรงค ดําเนินการ ตามรูปแบบของแตละชุมชน 

  5. ทีมตรวจเย่ียม ออกตรวจเย่ียม สนับสนุนกิจกรรม ตามแผน 

  6. ทีมประเมิน ออกประเมินตามเกณฑ ตามแผน 

  7. สรุปผลประเมิน มอบรางวัล เชิดชูเกียรติชุมชน และผูนํา  

  8.ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู ของดีชุมชน (นวัตกรรมชุมชน) 

  9. สรุปโครงการ รายงานผลโครงการ 

  8.  งบประมาณ 

8. งบประมาณ 

  งบประมาณทั้งสิ้น 64,000 บาท 

9. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ   

1.ชุมชนมีโครงการดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมของชุมชนเอง 

          2.ประชาชนทุกครอบครัว มีการจัดการขยะมูลฝอย ในระดับครัวเรือน ระดับคุม และระดับชุมชน 

          3.ประชาชนทุกครอบครัว มีการจัดการนํ้าเสีย ในระดับครัวเรือน ระดับคุม และระดับชุมชน 

          4.ประชาชนทุกครอบครัว มีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ และสมุนไพรทองถ่ิน ในระดับครัวเรือน 

ระดับคุม และระดับชุมชน 

10. การประเมินผลโครงการ    

          ประเมินโดยคณะกรรมการที่แตงต้ัง โดยการออกประเมินตามแบบประเมิน ที่กําหนดข้ึน ตามประเด็น

และเปาหมายดังน้ี 

1. ครัวเรือน และชุมชนในเขตตําบลทองฟา มีการจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 8 หมูบาน 

          2. ครัวเรือนในเขตตําบลทองฟา มีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ และสมุนไพรทองถ่ิน 8 หมูบาน 
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โครงการท่ี 10 

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส  

(การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ) 

๑.  ชื่อโครงการ 

โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส  (การพัฒนา

คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ) 
 

2.  หนวยงานและผูรับผิดชอบโครงการ 

กองสวัสดิการสังคม  องคการบริหารสวนตําบลทองฟา  อําเภอบานตาก  จังหวัดตาก  รวมกับ           

สวนราชการภายในองคการบริหารสวนตําบลทองฟา  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  ผู นําชุมชน  

หนวยงานราชการในพื้นที่ตําบลทองฟา  และหนวยงานราชการอื่น 
 

3.  หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันจํานวนผูสูงอายุในประเทศไทยไดเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วเน่ืองจากระบบสาธารณสุขไดรับการ

พัฒนามากข้ึน การตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุจึงเปนสิ่งสาคัญสงผลใหภาครัฐกําหนดมาตรการ

เตรียมการรองรับใหการดูแลผูสูงอายุเพื่อใหผูสูงอายุเหลาน้ันมีคุณภาพชีวิตที่ดีย่ิงข้ึน  โดยกําหนดยุทธศาสตร 

"การเตรียมความพรอม  สังคมไทยสูสังคมผูสูงอายุ" เปนหน่ึงในยุทธศาสตรหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ดวยการมีแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) เพื่อกําหนดทิศทาง

นโยบายยุทธศาสตรและมาตรการตางๆ ที่ใชดําเนินการดานผูสูงอายุใหชัดเจน  ซึ่งสะทอนใหเห็นวาภาครัฐและ

หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองเตรียมความพรอมเกี่ยวกับระบบการดูแลและใหความชวยเหลือผูสูงอายุ เชนการ

ใหบริการดานสุขภาพ  การจัดสวัสดิการทางสังคม  การสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยที่สิ่งเหลาน้ีจะตองมีการ

ไดรับรูถึงขอมูลที่จาเปนตอการวางแผนและดาเนินการบนฐานของการลงทุนและใชจายอยางคุมคา  

คุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ หมายถึง การที่ผูสูงอายุมีสุขภาพรางกาย  จิตใจ  อารมณและสังคม ที่มี

ความสุข  การกินดีอยูดี  มีเศรษฐกิจที่มั่นคง  ไมมีโรคภัยไขเจ็บ  และมีการดําเนินชีวิตสภาพความเปนอยูที่ดีได

อยางเหมาะสม  มีองคประกอบของผูสูงอายุ 5  ดาน ดังน้ีคือ 1.  ดานรางกาย  2.  ดานจิตใจ                  3.  

ดานสัมพันธภาพทางสังคม  4.  ดานสิ่งแวดลอม  5.  ดานความมั่นคงในชีวิต  รัฐบาลไดดําเนินการตาม

พระราชบัญญัติผูสูงอายุตามสิทธิที่ผูสูงอายุควรจะไดรับ  ไมวาจะเปนการชวยเหลือดานการแพทยและการ

สาธารณสุข  การลดคาโดยสาร  การงดเวนคาชมสถานที่ของทางราชการ เชน วนอุทยาน  เปนตน ทั้งน้ีเพื่อให

ผูสูงอายุในสังคมไดอยางคุณภาพชีวิตที่ดี   การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ตองดําเนินการโดยอาศัยความ

รวมมือระหวางตัวผูสูงอายุเอง  ครอบครัว และสังคม ผูสูงอายุตองฝกนิสัยที่ดี และเหมาะสมในเรื่องการกินการ

นอน  การพักผอน  การออกกําลังกาย  ฝกทักษะชีวิต หลีกเลี่ยงสิ่งที่เปนผลรายตอสุขภาพ เชน สุรา บุหรี่     

สิ่งเสพติด ทุกชนิด มีทักษะในการดูแลรักษาจิตใจที่ดี เชน ฝกจิตใจใหสงบสบาย มีสมาธิ  ไมปลอยตนเองให

เครียดจนเกินไป รูจักที่จะพอใจในสิ่งที่ตนเองเปนอยู และมีความช่ืนชมยินดีในผูอื่น  ฝกรูจัก และเขาใจตนเอง

ใหมากข้ึนโดยคํานึงถึงการยอมรับ และความเหมาะสมตาม กฎกติกาทางสังคมดวย  
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ตามยุทธศาสตรจังหวัดตาก  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาคณภาพชีวิตประชาชน  และการ

แกไขความยากจน  กลยุทธ  ๑. พัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยู รายได  และตามพระราชบัญญัติสภาตําบล

และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.๒๕๓๗  และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  พ.ศ.2552  สวนที่ ๓  อํานาจ

หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล  มาตรา ๖๖ องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบล

ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  มาตรา ๖๗  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบล 

มีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปน้ี  (6)  สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ 

และผูพิการ  จึงไดจัดทําโครงการฯน้ีข้ึน  โดยความรวมมือของหนวยงานภายองคการบริหารสวนตําบลทองฟา  

กองสวัสดิการสังคม  ประสานงานกับสวนราชการภายในองคการบริหารสวนตําบลทองฟา  สํานักงานปลัด 

ชวยในการประสานและรวมกิจกรรม  กองคลัง ในเรื่องงบประมาณ  กองชาง  ในการจัดสถานที่และรวม

กิจกรรม  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ในเรื่องของการมีสวนรวมประเพณีและวัฒนธรรม  กอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ในการสงเสริมดูแลสุขภาพผูสูงอายุ  และไดบูรณาการรวมกับ โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล  ผูนําชุมชน  หนวยงานราชการในพื้นที่ตําบลทองฟา  และหนวยงานราชการอื่นๆ  จึงได

จัดทําโครงการฯน้ีข้ึน 
 

4.  วัตถุประสงค 

4.1  เพื่อเสริมสรางสุขภาพที่ดีของผูสูงอายุทัง้ดานรางกายและจิตใจ 

4.2  สงเสริมใหผูสูงอายุสรางสรรคประโยชนแกชุมชนและสงัคม 

4.3  เพื่อสงเสริมภูมปิญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินใหดํารงสบืทอดไป 

4.4  เพื่อเสริมสรางการพฒันาตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสงูอายุ 
 

5.  เปาหมายของโครงการ 

เสริมสรางสุขภาพที่ดีของผูสูงอายุทั้งดานรางกายและจิตใจ  สงเสริมใหผูสูงอายุสรางสรรคประโยชน

แกชุมชนและสังคม  สงเสริมภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินใหดํารงสืบทอดไป  และเสริมสรางการพัฒนา

ตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสูงอายุ ในพื้นที่ตําบลทองฟา  อําเภอบานตาก  จังหวัดตาก 
 

6.  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

6.1  ประชุมประชาคมระดับหมูบาน 

6.2  ประชุมประชาคมระดับตําบล 

6.3  ประชุมสภาอบต.ทองฟา  (แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562)) 

6.4  ประชุมสภาอบต.ทองฟา  (งบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕60) 

6.5  จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติตอผูบังคับบัญชา      

6.6  ประชุมและวางแผนการดําเนินงาน รวมกับ  สวนราชการภายในองคการบริหารสวนตําบล

ทองฟา  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  ผู นําชุมชน  หนวยงานราชการในพื้นที่ตําบลทองฟา  และ

หนวยงานราชการอื่น 

6.7  ดําเนินงานและปฎิบัติงานตามโครงการใหบรรลุวัตถุประสงค 
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6.8  ติดตาม  ประเมินผลและผลการดําเนินงานโครงการ 

6.9  สรุปผลโครงการ รายงานผลการดําเนินงานตอผูบังคับบัญชา      

6.10  ประชาสัมพันธ เผยแพรผลการดําเนินโครงการ 
 

7.  สถานท่ีดําเนินการ 

 องคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

งบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น  50,000.00  บาท  (หาหมื่นบาทถวน) 
 

9.  ระยะเวลาในการดําเนินการ 

 ปงบประมาณ 2561-2564 

 

10.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

9.1  เสริมสรางสุขภาพที่ดีของผูสูงอายุทั้งดานรางกายและจติใจ 

9.2  ผูสูงอายุไดสรางสรรคและประโยชนแกชุมชนและสังคม 
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มิติท่ี  1 : การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

1.3  การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 

 

 

โครงการท่ี 1 

 

๑.  ชื่อโครงการ  

โครงการ  การแขงขันกีฬา“ทองฟาเกมส  ตานภัยยาเสพติด  ครั้งที่  10”   
 

๒.  หลักการและเหตุผล              

การออกกําลังกายและการเลนกีฬาเปนปจจัยสําคัญอยางหน่ึงในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เน่ืองจาก ในปจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  คาครองชีพเพิ่มสูงข้ึน   ทําให

ทุกคนตองขวนขวายทํางานเพื่อหารายไดมาจุนเจือครอบครัว ทําใหไมมีเวลาออกกําลังกายหรือเลนกีฬา ดวย

เหตุน้ีจึงทําใหสุขภาพรางกายออนแอลงและหนัไปพึ่งพาสิ่งเสพติด    ทําใหมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคเพิ่มมาก

ข้ึน เมื่อเศรษฐกิจทรุดตัวลง สุขภาพเสื่อม สังคมมีปญหา ทําใหหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตระหนักในภัย

อันตรายที่จะมีใกลตัว จึงมีแนวคิดที่จะแสวงหาแนวทางแหงการแกปญหาที่ถูกตองและกอใหเกิดประโยชน

สูงสุดแกทุกฝายโดยทั่วกัน                           

องคการบริหารสวนตําบลทองฟา  เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบหน่ึง ที่อยูใกลชิด

กับประชาชน ซึ่งมีหนาที่ดูแลทุกขสุขของประชาชน   ไดพิจารณาหาแนวทางสงเสริมใหประชาชนและเยาวชน

ทุกเพศทุกวัยมีโอกาสไดออกกาํลังกาย และเลนกีฬาอยางสม่ําเสมอ  เพื่อจะชวยทําใหมีรางกายแข็งแรงสมบูรณ 

จิตใจสดช่ืนแจมใสมีนํ้าใจเปนนักกีฬา รูแพ  รูชนะ รูอภัย มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความ

สามัคคี ชุมชนมีความอบอุน  มั่นคงเขมแข็ง  รวมทั้งเกิดความสุขในครอบครัว  สามารถดํารงชีวิตอยูในชุมชน

อยางมีคุณคาและมีความสงบสุข รวมทั้งเปนกําลังที่สําคัญของชาติในอนาคตตอไปและเพื่อใหบรรลุหลักการ

ดังกลาวขางตน  

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗  (แกไขเพิ่มเติมถึง

ฉบับที่  ๖ พ.ศ.๒๕๕๒)   มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาทีตองทํา   (5) 

สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ มาตรา 67 (๖) มีหนาที่สงเสริมการพัฒนา สตรี เด็ก เยาวชน  

ผูสูงอายุ  และผูพิการ  ดังน้ันเพื่อใหเปนไปตามอํานาจหนาที่องคการบริหารสวนตําบลทองฟา   องคการ

บริหารสวนตําบลทองฟาจึงจัดโครงการแขงขันกีฬา“ทองฟาเกมส  ตานภัยยาเสพติด  ครั้งที่  10”  ข้ึน  
  

๓.  วัตถุประสงค 

  ๓.๑  เพื่อเสริมสรางความสมัพันธ และความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกันใหดีย่ิงข้ึน โดยใชกีฬาเปน

สื่อในการสรางความสามัคคีในหมูคณะ  

๓.๒  เพื่อสงเสริม สนับสนุน สรางจิตสํานึก และปลูกฝง ใหเยาวชนและประชาชน ในตําบล

ทองฟา รักการออกกําลังกาย โดยใชกีฬาในการพัฒนาสุขภาพ  
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๓.๓  เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและประชาชนหางไกลจากยาเสพติด ตลอดจนอบายมุขตางๆ 

๓.๔  เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและประชาชน  ไดมีโอกาสออกกําลังกายอยางตอเน่ือง เพื่อ

พัฒนาศักยภาพทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา และสังคม 

๓.๕  เพื่อสงเสริมใหชุมชนรูรักสามัคคี รูแพ รูชนะ รูอภัย และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม

อยางมีความสุข 

๔.  เปาหมาย 

  ขาราชการสวนทองถ่ิน  พนักงานจาง  สมาชิกสภาอบต.ทองฟา  ประชาชน  และเยาวชนใน

ตําบลทองฟา 

๕.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

  วันที่  ๒8 – ๒8  เดือนมีนาคม  พ.ศ.๒๕๕6  จํานวน ๒  วัน 
 

๖.  วิธีการดําเนินงาน 

๖.๑  จัดทําโครงการ 

  ๖.๒  ขออนุมัติจัดทําโครงการ 

๖.๓  ประชุมผูบริหารและเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ  แบงประเภทการแขงขันกีฬา  จัดโปรแกรม

การแขงขัน 

๖.๔  แจงประชาสัมพันธใหกลุมเปาหมายเขารวมโครงการ 

  ๖.๕  ประสานหาคณะกรรมการตัดสิน จากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 

  ๖.๖  ดําเนินการแขงขันตามแผนงานที่คณะกรรมการกําหนดไว พรอมสรปุผลการดําเนินงาน  

พรอมแนวทางการแกไข และรายงานผลการดําเนินงานตอผูที่เกี่ยวของทราบ 
 

๗.  สถานท่ีดําเนินงาน 

  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทองฟา  อําเภอบานตาก  จังหวัดตาก 

๘.  งบประมาณ   

  40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน) 

๙.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

  สํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลทองฟา   อําเภอบานตาก  จังหวัดตาก รวมกับ 

กํานันผูใหญบาน  สวนราชการ  และประชาชน ในพื้นที่ตําบลทองฟา  อําเภอบานตาก  จังหวัดตาก 

๑๐.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑๐.๑  เยาวชนและประชาชนในตําบลทองฟา  มีรางกายแข็งแรง และพลานามัยสมบูรณ 

๑๐.๒  เยาวชนและประชาชนในตําบลทองฟา  หางไกลจากยาเสพติดตลอดจนอบายมุขตางๆ 

๑๐.๓  เกิดความผูกพันและความสามัคคีภายในหมูบาน 

๑๐.๔  เยาวชนและประชาชนในตําบลทองฟา  มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา เปนผูมีนํ้าใจ

นักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย และชวยเหลือ เอื้อเฟอซึ่งกันและกัน 
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๑๐.๕  เยาวชนและประชาชนในตําบลทองฟา  รักและสนใจที่จะเลนกีฬามากย่ิงข้ึน ซึ่งจะทํา

ใหปญหายาเสพติดตลอดจนอบายมุขตางๆลดลง 

 

โครงการท่ี 2 

 

๑.  ชื่อโครงการ 

โครงการจางนักเรียน/นักศึกษา  ทํางานชวงปดภาคเรียนฤดูรอน 
 

๒. หลักการเหตุผล 

ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทยได แจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จาง

งานนักเรียน/นักศึกษาใหมีงานทําในชวงปดภาคเรียนฤดูรอนอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป  รัฐบาลไดมี

นโยบายแกไขปญหาความยากจนประกอบกับในปจจุบันประเทศไทยตองประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ไดรับ

ความเดือดรอนทําใหมีความยากลําบากในการดํารงชีพ กรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถ่ินซึ่งเปนหนวยงานที่

มีความสําคัญที่จะมีสวนรวมในการแกไขปญหาและบรรเทาผลกระทบสําหรับประชาชนและเปนกลไกในการ

ขับเคลื่อนการแกไขปญหาของชุมชนตามแนวทางที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดวางไว  

เพื่อเปนไปตามพระราชบัญญติัสภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗  (แกไขเพิ่มเติมถึง

ฉบับที่  ๖ พ.ศ.๒๕๕๒)   มาตรา ๒๓ (๖) ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่

สงเสริมการพัฒนา สตรี เด็ก เยาวชน  ผูสูงอายุ  และผูพิการ  ดังน้ันเพื่อใหเปนไปตามอํานาจหนาที่องคการ

บริหารสวนตําบลทองฟา ใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลและเปนไปตามแนวทางของกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลทองฟาจึงไดดําเนินการจัดทําโครงการจางนักเรียน/นักศึกษา 

ทํางานชวงปดเทอมภาคฤดูรอนเปนการเพิ่มรายไดใหกับนักเรียนนักศึกษาในชวงปดเทอม  อีกทั้งเปนการ

สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียน/นักศึกษา มีประสบการณในการทํางาน เสริมสรางทักษะชีวิต วุฒิภาวะทาง

อารมณ ทักษะการทํางาน มีการพัฒนาตนเองสูอาชีพและการมีงานทํา ตลอดจนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

ตอตนเอง  ครอบครัว สังคม  
 

๓.  วัตุประสงค 

 ๓.๑  เพื่อใหนักเรียน/นักศึกษา  มีงานทํา  มีรายได 

 ๓.๒  เพื่อเสริมสรางทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ ทักษะการทํางาน และการพัฒนาตนเองสู        

อาชีพ  

 ๓.๓  สงเสรมิและสนับสนุนใหนักเรียน/นักศึกษา มีประสบการณในการทํางาน 

๓.๔  เพื่อแบงเบาภาระคาใชจายใหกับผูปกครองตลอดจนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเอง  

ครอบครัว สังคม  
 

๔.  เปาหมาย 

 จางนักเรียน/นักศึกษา  ทํางานในชวงปดภาคเรียนฤดูรอน  หมูละ 2 คน จํานวน  ๑๖  คน 
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๕.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 เริ่มดําเนินการต้ังแตวันที่  25  เดือน มีนาคม  ๒๕๕6  ถึง  วันที่  25  เดือน เมษายน  ๒๕๕6 

๖.  วิธีดําเนินการ 

๖.๑  ขออนุมัติจัดทําโครงการ 

๖.๒  ประกาศรบัสมัครคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา  ในเขตพื้นที่ตําบลทองฟา   

๖.๓  แตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือกในแตละหมูบาน 
 

๗.  สถานท่ีดําเนินการ 

 ณ  เขตพื้นที่ตําบลทองฟา  อําเภอบานตาก  จังหวัดตาก 

๘.  งบประมาณดําเนินการ 

จํานวนงบประมาณทั้งสิ้น   22,200บาท  ( สองหมื่นสองพันสองรอยบาท ) 

๙.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 สํานักงานปลัด  อบต.ทองฟา 
 

๑๐.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.  นักเรียน/นักศึกษา  มีงานทํา  มีรายได 

 ๒.  น ักเรียน/นักศึกษามีทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ ทักษะการทํางาน และการพัฒนาตนเองสู

        อาชีพ  

 ๓.  นักเรียน/นักศึกษา มีประสบการณในการทํางาน 

๔.  นักเรียนนักศึกษาไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเอง  ครอบครัว สังคม  
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    โครงการท่ี 3 

 

๑.  ชื่อโครงการ 

     โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ  ประจาํปการศึกษา  ๒๕59 

2.  หลักการและเหตุผล 

              “เด็ก” ถือเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนา เพราะเด็กต้ังแตแรกเกิด จนถึงอายุ ๕ ขวบ  เปน

ชวงสําคัญชวงหน่ึงของชีวิตที่สมองมีการเจริญเติบโตมากกวาทุก ๆ ชวงอายุ และเปนชวงเวลา  ที่เหมาะสม

สําหรับการ  ปูพื้นฐานทักษะตางๆ ใหเด็กไดพัฒนาการเรียนรู ซึ่งถือเปนแนวคิดดานหน่ึง ของการจัดการศึกษา

ปฐมวัย  ปจจุบันการจัดการศึกษาตองยึดผูเรียนเปนสําคัญโดยจะตองจัดการศึกษา ใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรู

อยางมีความสุข  จึงจัดทําโครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ  ข้ึนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีความ

พรอมทั้งดานรางกาย  จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา  และสรางความสัมพันธอันดีระหวางครูผูดูแลเด็ก

กับเด็กปฐมวัยองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

             ดังน้ันเพื่อใหเปนไปตามแนวทางดังกลาว  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร สวนตําบล

ทองฟา  จึงจัดทําโครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ  ประจําปการศึกษา 2559  ข้ึนเพื่อพัฒนา

เด็กปฐมวัยใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย  จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา  และสรางความสัมพันธอันดี

ระหวางครูผูดูแลเด็ก  เด็กปฐมวัย จึงจัดทําโครงการดังกลาวข้ึน    

3. วัตถุประสงค 

                       3.1 เพื่อใหเด็กปฐมวัย ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนไดออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและ

พลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง  

3.2 เพื่อสงเสริมพัฒนาการ ดานรางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา  ใหกับเด็ก 

ปฐมวัย     

     3.3 เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางครูผูดูแลเด็ก กับเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็ก 

เล็กองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

     3.4  เพื่อการจัดการเรียนรูที่ยึดเด็กเปนสําคัญ       

4.  เปาหมายของโครงการ         

     4.1  จํานวนผูเขารวมโครงการ  จํานวนทั้งสิ้น 71  คน  ประกอบดวยเด็กปฐมวัยศูนย

พัฒนาเด็กเล็กองคการบรหิารสวนตําบลทองฟา  และครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบรหิารสวนตําบล

ทองฟา   จํานวนทั้งสิ้น 71  คน 

       

     4.2  ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 

             วันศุกร  ที่  10  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ.2560  ต้ังแตเวลา 09.00 น.         

    5.3  สถานที่จัดกิจกรรม 

              ณ  สนามกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทองฟา   

6.  หนวยงานและผูรับผิดชอบโครงการ 
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    ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทองฟา  สังกัด  กองการศึกษา  ศาสานา   

และวัฒนธรรม  องคการบริหารสวนตําบลทองฟา  อําเภอบานตาก  จังหวัดตาก   

                                  

 

 

7.  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

    7.1  ประชุมวางแผนรวมกันในการจัดโครงการ 

    7.2  จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติตอนายกองคการบริหารสวนตําบลทองฟา  

    7.3  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการ  

    7.4  ดําเนินงานตามโครงการ 

    7.5  สรุปผลการดําเนินโครงการฯใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทองฟาทราบ     

8.  เกมสท่ีแขงขัน 

      8.๑.  เกมสว่ิงเกบ็ลูกบอลใสตระกรา   ชาย 2 คน  หญิง 2 คน 

    8.๒.  ว่ิงสามัคคี  ชาย 6 คน  หญิง 6 คน  

      8.๓.  ลิงอุมแตง  (ครูกับเด็ก) ชาย  2 คู   หญิง 2 คน 

      8.๔.  กินวิบาก (ครูกับเด็ก)   ชาย  2 คู   หญิง 2 คน 

      8.๕.  ว่ิงแขงมากานกลวย  ( ชาย ๒ หญิง ๒) ทีมละ ๒ คน 

      8.๖.  ว่ิงระยะสั้น  ชาย 2 คน หญิง 2 คน 

      8.7   เกมสเหยียบลูกโปง   

      8.8   ว่ิงผลัด (ครูกับเด็ก) (ชาย หญิง) ชาย 2 คู   หญิง 2 คน 

9. งบประมาณดําเนินการ                                                            

                     -                                                                                                                             

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

                          10.๑  เด็กปฐมวัย ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนไดออกกําลงักายเพื่อสุขภาพและ  

พลานามัยทีส่มบูรณแข็งแรง  

                          10.๒  สรางความสัมพันธอันดีใหกับเด็กปฐมวัย  ครูผูดูแลเด็ก  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา     

                10.๓  สงเสริมพฒันาการดานรางกาย  อารมณ สังคม  และสติปญญาใหกบัเด็กปฐมวัย     

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

                          10.4  สงเสรมิการเรียนรูที่ยึดเด็กเปนสําคัญ   
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โครงการท่ี 5 

 

๑. ชื่อโครงการ 

                  โครงการหนูนอยสืบสานประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน (ศึกษาวิธีทําขาวหลาม) 

 

2. หนวยงานและผูรับผิดชอบโครงการ 

               ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบรหิารสวนตําบลทองฟา  สังกัด  กองการศึกษา  ศาสนา  และ

วัฒนธรรม  องคการบริหารสวนตําบลทองฟา  อําเภอบานตาก  จังหวัดตาก   

3. หลักการและเหตุผล 

           วันเพ็ญ  เดือน 4  เหนือ   เดือนย่ีใตคือ  เดือนมกราคมเปนเดือนที่ชาวนาเก็บเกี่ยวขาวแลว

นําไปใสยุงฉาง  ชาวลานนาไทยนิยมทําบุญทําทานกอนที่ตัวเองจะบริโภคเพื่ออุทิศสวนกุศลแกเทพเทวดามีแม

โพสพเปนตน  เพื่อชวยคุมครองดูแลขาวเปลือกในยุงฉางหลองขาวของตนมิใหสิ่งอื่นใดมารบกวนทําให   การ

กินขาวเปลือกหมดเร็ว  การทําบุญทานขาวจี่   ขาวหลามมีการทําดังน้ี   การเตรียมขาวจี่ในสมัยโบราณ   ชาว

ลานนาไทยนิยมทําอาหารใหสุกดวยการจี่ การเผา  การปง  การยาง   เปนสวนมากไมใชการทอดอยางใน

ปจจุบัน   ดังน้ันคนในสมัยโบราณจึงมีอายุยืนเพราะไมมีไขมันอุดตันเสนเลอืดอยางคนสมัยปจจุบัน  การทําขาว

หลามมีการเตรียมคือ  นําขาวสารขาวเหนียวแชนํ้าแลวใสกระบอกไมไผเพื่อนํามาเผาไฟจนขาวขางในสุกและนํา

ขาวหลามไปถวายพระวันเพ็ญ  เดือน  4  การทําบุญขาวจี่  – ขาวหลาม  นิยมกันในกลุมประชาชนที่

รับประทานขาวน่ึงเปนอาหารหลัก คือ ไทยภาคเหนือไทย ภาคอีสาน และประเทศลาว  

             ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.๒๕๓๗  และแกไข

เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  พ.ศ.2552   สวนที่ ๓  อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลมาตรา 67  ภายใต

บังคับแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําในเขตองคการบรหิารสวนตําบล (๘) บํารุงรักษา

ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน  และเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน

การศึกษา (ข้ันพัฒนา)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาตรฐานที่ 9  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการ

จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย  ตัวบงช้ีที่ 9.6  จัดกิจกรรมสืบสาน  วัฒนธรรม  

ประเพณีและภูมิปญญาไทย  อยางสรางสรรค  และมาตรฐานที่ 10  ตัวบงช้ีที่ 10.4  มีและใชแหลงเรียนรู   

ภูมิปญญาทองถ่ินทั้งในและนอกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทองฟาจึงได

จัดทําโครงการหนูนอยสืบสานประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน (ศึกษาวิธีทําขาวหลาม) ข้ึน  

4. วัตถุประสงค 

     4.๑  เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีภูมิปญญาทองถ่ินผานกิจกรรม 

     4.2  เพื่อใหเด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรูดวยตนเองตามแหลงเรียนรูในชุมชน 

                  4.3  เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีภูมิปญญาทองถ่ินที่ดีงามของคนใน

ชุมชน  

5. เปาหมายของโครงการ 
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      5.1  จํานวนผูเขารวมโครงการ  จํานวนทั้งสิ้น 47  คน  ประกอบดวยเด็กปฐมวัยศูนย

พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทองฟา  จํานวนทั้งสิ้น 47 คน                                         

      5.2  ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 

   วันศุกร ที่  22  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2559   

      5.3  สถานที่จัดกิจกรรม 

    บานนางนอย  ขําริด  หมูที่ 4  ตําบลทองฟา  อําเภอบานตาก  จังหวัดตาก 

6. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

     6.1  ประชุมวางแผนรวมกันในการจัดโครงการ 

     6.2  จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติฝกอบรมตอนายกองคการบริหารสวนตําบลทองฟา  

     6.3  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการ  

     6.4  ดําเนินงานตามโครงการ 

     6.5  สรปุผลการดําเนินโครงการฯใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทองฟาทราบ 

7.  งบประมาณดําเนินการ 

   - 

8.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

     8.๑  เด็กปฐมวัยไดเรียนรูวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมปิญญาทองถ่ินผานกิจกรรม 

     8.๒  เด็กปฐมวัยมีความสุขและเกิดการเรียนรูไดดวยตนเองตามแหลงเรียนรูในชุมชน 

       8.๓  เด็กปฐมวัยไดรวมสบืทอดและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินที่ดี

งามของคนไทย 
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โครงการท่ี 5 

๑.  ชื่อโครงการ 

 โครงการอุยสอนหลานทําของเลน 
 

2.  หลักการและเหตุผล 

การเรียนรูของเด็กปฐมวัยเกิดจากการมีประสบการณกับสิ่งแวดลอม เด็กตองการมีประสบการณกับ

กลุมคนและประสบการณทางสังคม เกิดจากประสบการณในชีวิตจริงของเด็ก ครูปฐมวัยจึงมีบทบาทในการจัด

ประสบการณและสิ่งแวดลอมเพื่อชวยใหเด็กสรางองคความรูดวยตนเองทั้งในหองเรียนและจากแหลงการ

เรียนรูตางๆซึ่งแหลงการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยมีลักษณะที่แสดงใหเห็นถึงความหลากหลายของทรัพยากร

เพื่อการเรียนรู ดังน้ันแหลงเรียนรูเปนอีกนวัตกรรมหน่ึงที่สงเสรมิใหเด็กปฐมวัยพัฒนาทกัษะการแสวงหาความรู 

ซึ่งเปนทักษะสําคัญที่นําไปใชในการดํารงชีวิตประจําวันตอไป และตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  

2546 ไดระบุไววาใหจัดการศึกษาและสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทุกดาน คือ ดานรางกาย ดานอารมณ - 

จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา  “เด็ก” ถือเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนา เพราะเด็กต้ังแตแรกเกิด จนถึง

อายุ ๕ ขวบ เปนชวงสําคัญชวงหน่ึงของชีวิตที่สมองมีการเจริญเติบโตมากกวาทุก ๆ ชวงอายุ และเปนชวงเวลา

ที่เหมาะสมสําหรับการสรางพื้นฐานทักษะตางๆ ใหเด็กไดพัฒนาการเรียนรูซึ่งถือเปนแนวคิดดานหน่ึงของการ

จัดการศึกษาปฐมวัย                              

 

อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.๒๕๓๗และแกไข

เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6  พ.ศ.2552  สวนที่ 2  มาตราที่ 23  (๖) สงเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผูสูงอายุและผู

พิการสวนที่๓  อํานาจหนาที่ขององคการบรหิารสวนตําบลมาตรา 67ภายใตบังคับแหงกฎหมายองคการบริหาร

สวนตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (๘) บํารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปญญา

ทองถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ินและเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา (ข้ันพัฒนา)    ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาตรฐานที่ 2ตัวบงช้ีที่ 2.2กําหนดให ครู/ผูดูแลเด็กมีความสามารถในการ

จัดประสบการณการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มาตรฐานที่ 5  ตัวบงช้ีที่5.3  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  มีสื่อ  

เทคโนโลยี  สารสนเทศ  และนวัตกรรมที่เหมาะสมตอการจัดการศึกษา  และมาตรฐานที่ 10ตัวบงช้ีที่ 10.5

กําหนดใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีและใชแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินทั้งในและนอก   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กศูนย

พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทองฟาจึงไดจัดทําโครงการอุยสอนหลานทําของเลน ข้ึน   
 

3. วัตถุประสงค 

 3.๑เพื่อเสริมสรางประสบการณตรงใหกับเด็กปฐมวัย 

                3.๒ เพื่อการจัดการเรียนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

 3.3เพื่อใหผูปกครองและชุมชนมสีวนรวมในการจัดการเรียนการสอน 

                3.4เพื่อใหเด็กรูจักของเลนที่ทํามาจากภูมปิญญาทองถ่ิน 
 

4.  เปาหมายของโครงการ        
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จํานวนผูเขารวมโครงการ  จํานวนทั้งสิ้น 45  คน ประกอบดวยเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ

บริหารสวนตําบลทองฟาจํานวนทั้งสิ้น 45  คน 

5. วิธีดําเนินการ 

     5.1  ประชุมวางแผนรวมกันในการจัดโครงการ 

    5.2  จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติตอนายกองคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

 5.3  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินโครงการ 

 5.4  ดําเนินงานตามโครงการ 

 5.5สรปุผลการดําเนินโครงการฯใหนายกองคการบรหิารสวนตําบลทองฟาทราบ 

 

6. สถานท่ีจัดกิจกรรม 

 ศูนยพัฒนาเด็กเลก็องคการบริหารสวนตําบลทองฟาอําเภอบานตาก  จังหวัดตาก 
 

7. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม 

  วันศุกร  ที่  12  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2561  ต้ังแตเวลา 09.00 น.                

8. งบประมาณดําเนินการ 

     -  

9.หนวยงานและผูรับผิดชอบโครงการ 

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทองฟา  สังกัดกองการศึกษา  ศาสนา 

และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลทองฟา  อําเภอบานตาก  จังหวัดตาก   
 

10.ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

     10.๑ ไดเสริมสรางพัฒนาการ การเรียนรูใหกับเด็กปฐมวัย 

     10.๒ เด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทองฟาไดเรียนรูจากประสบการจรงิ 

     10.๓ ไดเสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางชุมชนกับเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กทองฟา 

     10.4 เด็กปฐมวัยเกิดความภาคภูมิใจในชุมชนและทองถ่ินของตนเอง 
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มิติท่ี  2 : การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร   

 

โครงการท่ี 1 

 

1.  ชื่อโครงการ : โครงการถวายสัตยปฏิญาณเน่ืองในวันสําคัญตาง ๆ 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   สืบเน่ืองจากคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามขอเสนอของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือน กําหนดเปนนโยบายในการจัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน 

ปลูกฝงอุดมการณเพื่อชาติ ศาสน กษัตริย เปนประจําทุกป ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว น้ัน องคการบริหารสวนตําบลทองฟา จึงไดจัดโครงการพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการ

ที่ดีและพลังของแผนดินข้ึน เพื่อใหผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการ พนักงานและประชาชนทั่วไปขององคการ

บริหารสวนตําบลทองฟา  ไดรวมพิธีถวายสัตยปฏิญาณฯ ถวายเปนราชสักการะ ราชสดุดี แดพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในทุกปน้ัน 

  องคการบริหารสวนตําบลทองฟา ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่อยูใกลชิดกับ

ประชาชนมากที่สุด ไดตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีจึงได

จัดโครงการพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน ตอไป 

3.  วัตถุประสงค 

3.1  เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี  ความรักษ  ความสามัคคีของปวงชนชาวไทย   

3.2  เพื่อถวายสัตยปฏิญาณตนในการปฏิบัติหนาที่ดวยความเสียสละ มุงมั่น และซื่อสัตยสุจริตตอ 

หนาที่และตอสังคม  

3.3 เพื่อใหเกิดจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต การเสียสละเพื่อสวนรวม การ

ทํางานดวยจิตสาธารณะ  โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและตามประมวลคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของ

องคการบริหารสวนตําบลทองฟาที่ไดประกาศใช 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  สมาชิกสภา   

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

6.  วิธีการดําเนินการ 

    เขารวมกิจกรรมในงานสําคัญตาง ๆ   

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

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

8.  งบประมาณดําเนินการ 
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ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 ไดแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี  ความรักษ  ความสามัคคีของปวงชนชาวไทย   

     10.2 ผูบริหารไดถวายสัตยปฏิญาณตนในการปฏิบัติหนาที่ดวยความเสียสละ มุงมั่น และ 

ซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่และตอสงัคม 

10.3 เกิดจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สจุริต การเสียสละเพื่อสวนรวม  

การทํางานดวยจิตสาธารณะ  โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและตามประมวลคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ขององคการบริหารสวนตําบลทองฟาที่ไดประกาศใช 
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มิติท่ี  2 : การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 

2.2 สรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

 

โครงการท่ี 1 

1.  ชื่อโครงการ :  

  โครงการมาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปลัดองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและหัวหนาสวนราชการ 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   เพื่อประโยชนของราชการในการปฏิบติังานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรมเปนการ

ลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการใหบริการ การ

บริหารงานบุคคลและการบริหารจดัการ เปนไปดวยความเรยีบรอย โปรงใส ถูกตอง เที่ยงธรรม ตามหลักเกณฑ

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของอปท. น้ัน 

  ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลทองฟา ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินหน่ึง  ที่ใช

หลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  จึงไดจัดทํามาตรการออกคําสั่ง

มอบหมายของนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  รองปลัดองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและหัวหนาสวนราชการ ในการปฏิบัติราชการ 

3.  วัตถุประสงค 

3.1  เพื่อประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม   

3.2  เพื่อเปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   

 เกี่ยวกับการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 

3.3  เพื่อใหการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เปนไปดวยความเรียบรอย  

 โปรงใส ถูกตอง เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของอปท. 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

  ผูบริหาร  /ปลัดอบต. /ผูอํานวยการกอง / หัวหนาสวนราชการของอบต. 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  องคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

6.  วิธีการดําเนินการ 

  1. จัดทํามาตรการมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล 

 2. ประชุมผูบริหาร ปลัดอบต. ผูอํานวยการกอง หัวหนาสวนราชการของอบต.   

 3.  ออกคําสั่งมอบหมาย 

 4.  ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

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

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  10.1 การปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเท่ียงธรรม 

  10.2 เปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   

เกี่ยวกับการใหบรกิาร การบริหารงานบุคคลและการบรหิารจัดการ 

  10.3 การใหบริการ การบรหิารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เปนไปดวยความเรียบรอย 

โปรงใส ถูกตอง เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของอปท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

โครงการท่ี 2 

 

๑. ชื่อกิจกรรม  :   

  “สรางความโปรงใสในการพิจารณา  เลื่อนขั้นเงินเดือน  อบต.ทองฟา” 

๒. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

     ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล   ไดกําหนดใหมีการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหแก

พนักงานสวนตําบล   โดยใหผูบังคับบัญชาและผูที่ไดรับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพการประสิทธิผลผล

ปฏิบัติราชการปละสองครั้ง  ซึ่งเปนการประเมินที่ผูบังคับบัญชามีอํานาจเด็ดขาดในกระบวนการประเมิน ดวย

วิธีการน้ีทําใหผูที่เขารับการประเมินสวนมากมักเกิดความไมพอใจในผลลัพธเหลาน้ัน 

 ดังน้ันงานการเจาหนาที่ จึงไดนําการประเมินแบบ ๓๖๐ องศา มาใชในการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของพนักงานสวนตําบล   พนักงานครู  และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา  โดยอาศัย

บุคคลที่เกี่ยวของรูเหน็กับการปฏิบัติงานเปนผูประเมิน  เชน จากผูบังคับบญัชา , ผูใตบังคับบัญชา , เพื่อนรวมงาน หัวหนางาน  

๓. วัตถุประสงค 

๑. เพื่อใหการประเมนิผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล   พนักงานครูและพนักงานจาง  เปนการประเมิน

ที่ครบวงจร ไดผลการประเมินที่เปนธรรม และมีหลักฐานในการอางอิง  

 ๒.  เพื่อใหสามารถมองเห็นพฤติกรรมของบุคลากรที่มีตอองคกร ตอการทํางาน ตอเพื่อนรวมงานวา

เปนอยางไรแลวสามารถเปนแนวทางในการปรับพฤติกรรมที่สงผลเสียตอองคกรได 

๓.  เพื่อใชในการวินิจฉัยการปฏิบัติ เพื่อแสวงหาจุดเดนและจุดดอยในการปฏิบัติงานของพนักงานหรือ

ผูบริหารแตละคน อันจะนําไปสูการตัดสินใจของการปฏิบัติงานรูปแบบอื่น ๆ  
 

๔. เปาหมาย 

 พนักงานสวนตําบล   พนักงานครูและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา 
 

๕. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

 องคการบรหิารสวนตําบลทองฟา  
 

๖. วิธีดําเนินการ 

 ๑) จัดฝกอบรบใหความรู ความเขาใจ ในวิธีการประเมินแกผูที่จะเขารบัการประเมิน 

 ๒) จัดทําแบบประเมิน ใหผูเขารับการประเมินทําแบบประเมินสงพรอมการขอรับการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ (รอบ ๖ เดือนหลัง) 

๓) สรปุผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการฯ ใหผูบรหิารทองถ่ินทราบ 
 

๗. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

 ชวงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกป (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 

2564) 

๘. งบประมาณท่ีใชในการดําเนินการ 
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         ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

 

 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

๑) ไดมีผลการประเมินที่ครอบคลุมทั้งผลการทํางานและวิธีปฏิบัติงาน 

๒) ไดผลการประเมินการปฏิบัติราชการที่มีความยุติธรรม มีคุณคา และมีความนาเช่ือถือกวาวิธีการเดิม 

๓) ไดขอมูลยอนกลับที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนในองคกร 
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โครงการท่ี 3 

1. ชื่อโครงการ 

   “ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป”  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   เพื่อใหการบันทกึบญัชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน

แนวทางเดียวกันและ สอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึง

มีกิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝาย บัญชี กองคลัง จัดทําทะเบียนคุมเงนิรายจายใหความรูความเขาใจในการ

ปฏิบัติ ทําใหเกิดความ คุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบญัญัติงบประมาณ

รายจายประจําป และดําเนินงานตาม ข้ันตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่

เกี่ยวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญที่องคกรปกครองสวน ทองถ่ินจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความ

จําเปนตอการบรหิารงานขององคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

 3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพื่อใหบุคลากรฝายบญัชี กองคลงั มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 

ประกาศ และหนังสือที ่เกี่ยวของ  

  3.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

  บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

5. พื้นที่ดําเนินการ  

  กองคลงั องคการบรหิารสวนตําบลทองฟา  

6. วิธีดําเนินการ  

  จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภท

รายจายตามงบประมาณ ที่ต้ังไว  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

8. งบประมาณดําเนินการ  

  ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ  

  กองคลงั องคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

  10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ

และหนังสือสั่งการที ่เกี่ยวของ  

  10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และ

เปนไปในทิศทาง เดียวกัน  

  10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบรหิารงบงบประมาณ 
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โครงการท่ี 4 

 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม  

  “การพฒันาแผนและกระบวนการจัดหาพสัดุ”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

  ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดี ซึง่กําหนดใหมี

การบริหารราชการ อยางมปีระสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสงูสุดกบั

ประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไขเพิ่มเติม

และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพื่อปรบัปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง  

  3.2 เพื่อใชเปนขอมลูในการรายงานผูบริหาร  

  3.3 เพื่อใชเปนขอมลูในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน  

  3.4 เพื่อใหทราบปญหาและอปุสรรคในการปฏิบัติงาน 

   3.5 เพื่อใชเปนแนวทางในการปรบัปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  

  3.6 เพื่อเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

  4.1 หัวหนาฝายและผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน  

  4.2 เจาหนาทีผู่ปฏิบัติงานดานพสัดุ  

5. พื้นที่ดําเนินการ  

  องคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง  

  6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวน

งบประมาณ 

   6.3 สรปุผลการจัดซื้อจัดจาง  

  6.4 สรุปปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  

  6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางประจําป 

  6.6 รายงานการวิเคราะหผลการจัดซื้อจัดจางประจําป  

  6.7 เผยแพรขอมูลใหประชาชนไดรับทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ  

  ไมใชงบประมาณ  
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ ก 

  กองพสัดุและทรัพยสิน องคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

  10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมลูในการบรหิารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมี

ประสิทธิภาพ  

  10.2 ผูบรหิารมีขอมูลในการวางแผนการบรหิารงานใหมปีระสิทธิภาพ 10.3 ผูปฏิบัติงานมี

ขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสทิธิภาพและเกิดความคุมคาเปน ประโยชนกบั

ประชาชน 
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โครงการท่ี 5 

 

1. ช่ือโครงการ 

   “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพื่อเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได  

  3.2 เพื่อใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทบัซอน  

  3.3 เพื่อเปนการปองกันการใชจายเงิน เพือ่สงเสรมิธุรกจิของตนและพวกพอง  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานพสัดุ  

5. พื้นที่ดําเนินการ  

  องคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

6. วิธีดําเนินการ 

  6.1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเกี่ยวของกับผู

เสนองานในการจัดหา พัสดุ  

  6.2 ปรับปรุงข้ันตอนการรายงานผลการจัดหาพสัดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน

ถึงความเกี่ยวของกบัผู เสนองานในการจัดหาพสัดุ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

   4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562)  

8. งบประมาณดําเนินการ  

  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  

  สวนพัสดุและทรัพยสิน องคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

  10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทบัซอน  

  10.2 มีการปองกันการใชจายเงนิ เพื่อสงเสริมธุรกจิของตนและพวกพอง  

  10.3 มีการปฏิบัติงานที่มปีระสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได 
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โครงการท่ี 6 

 

1. ช่ือโครงการ 

   โครงการเผยแพรขอมลูขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง 

 2. หลกัการและเหตุผล 

  เน่ืองจากองคการบรหิารสวนตําบลทองฟามีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทํา

บริการสาธารณะดวยตนเอง ทั้งในเรือ่งการ จัดหารายไดและการใชจายเงินและการบรหิารงานตางๆ ตาม

ภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอาํนาจ หนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังน้ัน การที่

องคการบรหิารสวนตําบลทองฟาจะบรหิารงานใหมปีระสทิธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตอง

บรหิารงานดวยความซื่อสัตย สจุริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให

เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทองฟา พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการ

ปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทองฟาตองเปนไปเพือ่ประโยชนสุขของประชาชน 

โดยใชวิธีการบริหารกจิการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมี สวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และ

การเปดเผยขอมลูขาวสาร ประกอบกบัมาตรา 50 (9) ที่กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลทองฟาม ีอํานาจ

หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ขององคการบรหิารสวนตําบลทองฟา ทัง้น้ี ตามพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบรหิารกจิการ

บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อ จัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและ

เที่ยงธรรม โดยพจิารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคทีจ่ะใช 

ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรบัประกอบกัน ดังน้ัน เพื่อใหการบรหิารงบประมาณขององคการบริหาร

สวนตําบลทองฟาเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชนสูงสุดแกประชาชนใน

ทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพื่อให ประชาชนได

เขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทองฟาทุกโครงการและกจิกรรม  

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและ

กิจกรรมตางๆ ของ องคการบรหิารสวนตําบลทองฟา  

  3.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลกัธรรมาภิ

บาล  

  3.3 เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน  

4. เปาหมาย 

  เผยแพรขอมลูการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวน

ตําบลทองฟาที่ดําเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ 

หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย  

5. พื้นที่ดําเนินการ  
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  องคการบรหิารสวนตําบลทองฟาและชุมชนตางๆ ภายในเขตองคการบรหิารสวนตําบล

ทองฟา 

 

 

6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจดัทําประกาศ ดังน้ี - ประกาศการจัดซื้อ – จัด

จาง - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจดัซื้อ – จัดจาง - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับ

งาน - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน - ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ 

– จัดจาง - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  

  6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรประชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัมพันธขององคการ

บริหารสวนตําบลทองฟา ไดแก ทางเว็บไซต บอรด ประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรสาย หนวยงาน

ราชการ เปนตน ตัวอยางแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562) 

8. งบประมาณดําเนินการ  

  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  

  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

  10.1 ผลผลิต เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง 

  10.2 ผลลัพธ - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ 

70 ของโครงการที่จัดซื้อ จัดจางทั้งหมด - การจัดหาพัสดุเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุกข้ันตอน - 

สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได 
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โครงการท่ี 7 

1.  ชื่อโครงการ   

  โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   การบริหารงานสวนทองถ่ินกอกําเนิดข้ึนก็ดวยจุดมุงหมายที่ตองการใหผูคนในทองถ่ินไดมี

โอกาสดูแลจัดการความตองการพื้นฐานตาง ๆ ของประชาชนในทองถ่ินของตน  ดวยคนในพื้นที่ยอมทราบ

ปญหาความตองการของตนและผูคนในพื้นที่ทีต่นพักพิงอยูเปนประจําไดดีกวา  ดังน้ัน  ในการดูและจัดการงาน

ขององคกรเพื่อที่จะบรรลุสูเปาหมายดังกลาว  จําเปนอยางย่ิงที่ผูบริหารจัดการองคกรตองศึกษาและเรียนรู

ปญหาที่เกิดข้ึนจากข้ันตอนและกระบวนการทํางาน  ความรู ความสามารถ  ความต้ังใจจริงในการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาที่ผูลงมือปฏิบัติ  ตลอดจนอุปกรณและเครื่องมือที่ใชประกอบการทํางานวาแทจริงแลวเปนอยางไร

มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะกอใหเกิดประสิทธิผลในการทํางานหรือไม  ซึ่งการศึกษาเรียนรูในสิ่งเหลาน้ี  

การศึกษาจากขอมูลที่พบเห็นอยูในองคกรไดกระทําลงไป  คงไมมีผูใดจะช้ีภาพใหเห็นไดดีเทาที่ตองรับผลการ

กระทําจากสิ่งที่องคกร  และเจาหนาที่ในองคกรไดปฏิบัติลงไปซึ่งก็คือ  ประชาชนในพื้นที่ที่เขามารับบริการ

จากองคกรน้ันเอง 

  จากภาพสะทอนดังกลาวขางตนถือไดวา  เปนสิ่งที่นายินดีเปนอยางย่ิง  ตองมีการรักษา

คุณภาพใหคงอยูเพื่อรักษาระดับความพึงพอใจที่มากที่สุดใหได  เมื่อใดที่กาวถึงระดับสูงแลวสิ่งน้ีจะเปนตัวช้ีวัด

ใหเห็นวา  การปฏิบัติงานของคณะผูบริหารทองถ่ินตลอดจนเจาหนาที่ทุกฝายที่เกี่ยวของ  ไดบรรลุสูจุดหมาย

ของการปฏิบัติงาน  ในดานการใหบริการแกประชาชนในทองที่อันเปนบานเกิดเมืองนอนของตนแลว  เมื่อเปน

เชนน้ัน  คณะผูบริหารตลอดจนเจาหนาที่ขององคกรยอมไดรับความไววางใจจากประชาชนในทองถ่ินในการที่

จะมอบหมายใหเปนผูดูแลจัดการทองถ่ินของตนตอไปเปนระยะเวลาอีกยาวนาน 

  ดังน้ันการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ น้ัน จําเปนอยางย่ิงที่จะตองดําเนินโครงการ

เพื่อนําผลที่ไดรับ  นํามาซึ่งการแกไข ปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานและเพื่อสนองตอบตอ

ความตองการของประชาชนผูมาใชบริการไดตรงจุดและเปาหมายมากที่สดุ องคการบริหารสวนตําบลทองฟาได

เล็งเห็นความสําคัญ จึงไดมีโครงการสํารวจความพึงพอใจแกประชาชนโดยหนวยงานที่ใหบริการรับสํารวจ

สอบถามประมวลผลซึ่งไดรับการรับรองจากกรมสงเสริมฯ  เพื่อใหไดขอมูลที่เปนจริง ถูกตองและแมนยํา ใน

การนําขอมูลมาใชตอไป  

3.  วัตถุประสงค 

3.1  เพื่อนําขอมูลที่ไดมาแกไข  ปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน  

3.2  เพื่อสนองตอบตอความตองการของประชาชนผูมาใชบริการไดตรงจุดและเปาหมายมากที่สุด  

3.3  เพื่อใหการบริหารจัดการดานบริการมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะกอใหเกิดประสิทธิผลในการ 

 ทํางานเกิดความพึงพอใจตอผูมาใชบริการอยางสูงสุด 

3.4  เพื่อใหเกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการใหบรกิาร  กระตุนการทํางาน

เพื่อใหมีประสทิธิผลและมีประสทิธิภาพในการทํางานในดานบริการสาธารณะ 

 4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
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ผูบริหาร  เจาหนาที่ /พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา  

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

6.  วิธีการดําเนินการ 

     1. จัดทําคําสั่งมอบหมายงาน 

 2. ประชุมผูบริหาร เจาหนาที่/พนักงานจาง 

 3. จางเหมาหนวยงานที่รบัสํารวจ 

 4. สํารวจ ประมวลผล 

 5. การรายงานติดตามและประเมินผล 

 6.  ประชุมเพื่อพิจารณา แกไข  ปรับปรงุ ทบทวน เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน  

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  )ปงบประมาณ  พ..2561ศ – 2564(  

8.  งบประมาณดําเนินการ 

30,000.-  )สามหมื่นบาท(  

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 เกิดความพึงพอใจตอผูมาใชบริการอยางสูงสุด  

    10.2 คะแนนที่ไดรับในแตละดานอยูในเกณฑที่ดี ยอมรบัได 

      10.3 การใหบริการดานบริการสาธารณะ  เปนไปดวยความเรียบรอยโปรงใส ถูกตอง  

เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกจิการบานเมอืงที่ดีของอปท. อยูในเกณฑระดับดี  
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มิติท่ี  2 : การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 

2.3  มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาท่ีใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

 

โครงการท่ี 1 

 

1. ชื่อโครงการ :  

  กิจกรรม“การจัดทําแผนภูมิข้ันตอนการปฏิบัติงานของ  อบต.ทองฟา” 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

  เพื่อใหการบริการประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา  เปนไปโดยสอดคลองกับ

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  องคการบริหารสวน

ตําบลทองฟา  จึงไดจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการในการใหบริการประชาชนข้ึน เพื่อให

ประชาชนผูมาติดตอไดใชเปนแนวทางในการขอรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

3.  วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม   

3.2 เพื่อเปนการบริหารงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของ อปท. 

3.3 เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดผลสมัฤทธ์ิโดยมผีูรบัผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน และเปาหมายการ

ทํางานที่ชัดเจน   

3.4  เพื่อกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานที่แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

3.5 เพื่อยกระดับการปฏิบัติราชการใหสูงข้ึน เจาหนาที่มีความกระตือรอืรนในการปฏิบัติงาน 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร /ปลัดอบต/.ผูอํานวยการกอง /หัวหนาสวนราชการของอบต .  

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

6.  วิธีการดําเนินการ 

     1. ประชุมผูบริหาร ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหนาสวนราชการของอบต.   

2. จัดทําบันทกึขอตกลงการปฏิบัติราชการ  

 3.  ดําเนินการตามที่ไดรบัมอบหมาย 

 4. ติดตามประเมินผลตามเกณฑตัวช้ีวัด รายงานผลติดตามตอผูบริหารทราบ 

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

8.  งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัดองคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 ยกระดับการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม   

10.2 เปนการบรหิารงานใหเกิดผลสมัฤทธ์ิตอภารกจิของ อปท .การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธ์ิตอ  

ภารกิจของรัฐโดยมีผูรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน และเปาหมายการทํางานที่ชัดเจน    

10.3 ประสทิธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑช้ีวัดผลการดําเนินงานระดับดี 
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โครงการท่ี 2 

1.  ชื่อโครงการ :  

  โครงการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารบานเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  มาตรา 52  กําหนดให

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ

เกี่ยวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  

ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ  เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให

สอดคลองกับความตองการของประชาชน  เกิดความพึงพอใจอยางสูงสุดแกผูมารับบริการ  สามารถลดข้ันตอน

และระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและรวดเร็ว 

  เพื่อใหการประเมินการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546  เปนไปดวยความเรียบรอยเกิด

ประโยชนสุขตอประชาชนเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคาสามารถลด

ข้ันตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง องคการบริหารสวนตําบล

ทองฟา  จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการเพื่อ

ตอบสนองความตองการของประชาชนโดยเสมอภาคและเทาเทียม  ไมเลือกปฏิบัติ เปนระเบียบและข้ันตอน

อยางชัดเจน โดยมีการแสดงแผนผังรายละเอียดของงานบริการ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ มี

แผนภูมิและรายละเอียดผูใหบริการ  โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและอยูในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมาย ข้ึน 

3.  วัตถุประสงค 

3.1  เพื่อลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานบริการประชาชน  

3.2  เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนมากข้ึน 

3.3  เพื่อรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในการมารบับรกิารจากหนวยงาน 

3.4  เพื่อปรบัปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

3.5  เพื่อใหการใหบริการดานสาธารณะ  เปนไปดวยความเรียบรอย  โปรงใส ถูกตอง เที่ยงธรรมโดย

ทัดเทียมเสมอภาค  ตามหลักเกณฑการบริหารกจิการบานเมืองที่ดีของอปท. 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  เจาหนาที่ /พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา  

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

6.  วิธีการดําเนินการ 

     1. แตงต้ังคณะทํางานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน 

 2. ประชุมคณะทํางานเพื่อสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ  ปรับปรุง

ข้ันตอนและระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื่องใดที่



81 

 

ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ  การอนุมัติ การอนุญาต หรือการปฏิบัติ

ราชการใด ๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 

 3. ประกาศลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  และประกาศกระบวนงานบริการ

ประชาชนที่นากยกองคการบริหารสวนตําบลมอบอํานาจใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือปลัด

องคการบริหารสวนตําบลใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน  พรอมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลา

การปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ   

 4. มีระบบการรับฟงขอคิดเห็น ขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และนําผล

ดังกลาวมาปรบัปรุงการปฏิบัติราชการ 

 5. ติดตามรายงานการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นขอรองเรียน 

ปญหาและอปุสรรคตาง ๆ ใหผูบรหิารทราบ 

 6. ประชุมเพื่อปรับปรงุประสทิธิภาพในการปฎิบัติเพื่อประสทิธิผลในการบริการ  

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  )ปงบประมาณ  พ..2561ศ – 2564(  

8.  งบประมาณดําเนินการ 

  10,000.- (หน่ึงหมื่นบาทถวน) 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

กองคลงั 

กองชาง 

กองการศึกษาฯ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก  รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ  และมีความพึงพอใจใน  

การใหบริการของเจาหนาที ่

  10.1 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 

 10.3 ความสอดคลองกบันโยบายปฏิรปูระบบราชการการปฏิบัติราชการมี  

      10.2 ทําใหภาพลักษณขององคการบรหิารสวนตําบลทองฟาเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและทําให

ประชาชนมีความศรัทธาตอการทํางานขององคการบรหิารสวนตําบลทองฟามากย่ิงข้ึน 
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โครงการท่ี 3 

1.  ชื่อโครงการ :  

  โครงการใหบริการประชาชนในชวงเวลาพักเที่ยงและนอกเวลาราชการ 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารบานเมืองที่ดี  พ.ศ.2546  มาตรา 52  กําหนดให

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ

เกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน  จัดใหมีความปลอดภัยในอาคาร

สถานที่และทรัพยสินของทางราชการ  ตลอดจนใหมีบริการในชวงเวลาตาง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูมา

ใชบริการใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน  เกิดความพึงพอใจอยางสูงสุดแกผูมารับบริการ  

สามารถลดข้ันตอนและระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและรวดเร็ว 

  ดังน้ัน  องคการบริหารสวนตําบลทองฟา  จึงไดจัดทําโครงการใหบริการประชาชนใน

ชวงเวลาพักเที่ยงและนอกเวลาราชการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนโดยเสมอภาคและเทาเทียม  

ไมเลือกปฏิบัติ ตลอดจนจัดใหมีความปลอดภัยในอาคารสถานที่และทรัพยสินของทางราชการ  โดยยึดกรอบ

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอยูในอํานาจหนาที่ขององคการ

บริหารสวนตําบลตามกฎหมาย ข้ึน 

3.  วัตถุประสงค 

3.1  เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนมากข้ึน 

3.2  เพื่อรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในการมารบับรกิารจากหนวยงาน 

3.3  เพื่อปรบัปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

3.4  เพื่อใหการใหบริการดานสาธารณะ  เปนไปดวยความเรียบรอย  โปรงใส ถูกตอง เที่ยงธรรมโดย

ทัดเทียมเสมอภาค  ตามหลักเกณฑการบริหารกจิการบานเมืองที่ดีของอปท. 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  เจาหนาที่ /พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา  

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

6.  วิธีการดําเนินการ 

     6.1. แตงต้ังผูอยูเวรยาม  ผูตรวจเวรยามในวันหยุด  และมอบหมายใหเจาหนาที่ใหบริการ

ประชาชนชวงพักเที่ยง ประจําเดือน 

 6.2. มีระบบการรบัฟงขอคิดเห็น ขอรองเรียนหรือมกีารสอบถามจากภาคประชาชน  และนําผล

ดังกลาวมาปรบัปรุงการปฏิบัติราชการ 

 6.3. ติดตามรายงานการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ความคิดเห็นขอรองเรียน 

ปญหาและอปุสรรคตาง ๆ ใหผูบรหิารทราบ 

 6.4. ประชุมเพื่อปรับปรงุประสิทธิภาพในการปฎิบัติเพื่อประสิทธิผลในการบรกิาร  
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7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  )ปงบประมาณ  พ..2561ศ – 2564(  

8.  งบประมาณดําเนินการ 

  10,000.- (หน่ึงหมื่นบาทถวน) 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

กองคลงั 

กองชาง 

กองการศึกษาฯ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก  รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ  และมีความพึงพอใจใน  

การใหบริการของเจาหนาที ่

  10.1 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 

 10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกบันโยบายปฏิรปูระบบราชการ  

       10.2 ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลทองฟาเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและทําให

ประชาชนมีความศรัทธาตอการทํางานขององคการบรหิารสวนตําบลทองฟามากย่ิงข้ึน 
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โครงการท่ี 4 

1.  ชื่อโครงการ : 

   มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาตสั่งการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   เพื่อประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม  เปน

การลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการใหบริการ  

เปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส ถูกตอง เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของ

อปท. น้ัน 

  ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลทองฟา ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินหน่ึง ที่

ทํางานใกลชิดประชาชนและไดใชหลักการบรหิารตามหลกัธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  จึง

ไดจัดทํามาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาตสั่งการ  เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการกอใหเกิดความ

คลองตัวในการปฏิบัติงาน สะดวกและรวดเร็วในการบริหารจัดการงานบริการสาธารณะและการใหบริการดาน

ตาง ๆ ตอบสนองตอความตองการของประชาชนที่มารับบริการ  

3.  วัตถุประสงค 

 1  . เพื่อประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม   

เพื่อเปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติใน เรื่อง เกี่ยวกับการ

ใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ 

 2  . เพื่อใหการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เปนไปดวยความ 

เรียบรอย  โปรงใส ถูกตอง เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของอปท. 

  3  . ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลทองฟาเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและทํา

ใหประชาชนมีความศรัทธาตอการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลทองฟามากย่ิงข้ึน  

  4  . ประชาชนผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจในการใหบริการอยางสูงสุด 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหาร  เจาหนาที่ /พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลทองฟา  

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

6.  วิธีการดําเนินการ 

     1. จัดทํามาตรการมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล 

 2. ประชุมผูบริหาร ปลัดอบต. /ผูอํานวยการกอง /หัวหนาสวนราชการของอบต. เจาหนาที่/ 

พนักงานจาง  

 3. ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย 

 4. รายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 

     5. ประชุมรับทราบ แกไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลในจุดที่บกพรองเพื่อพัฒนาใหดีข้ึน 

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

8.  งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

กองชาง 

กองคลงั 

กองการศึกษาฯ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 การปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม   

  10.1 เปนการลดข้ันตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ  การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง   

เกี่ยวกับการใหบรกิาร การบริหารงานบุคคลและการบรหิารจัดการ 

  10.2 การใหบริการ การบรหิารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เปนไปดวยความเรียบรอย 

โปรงใส ถูกตอง เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของอปท. 

        10.3  เกิดความพึงพอใจในระดับดี  ในการบริการของเจาหนาที่/พนักงานขององคการบรหิาร

สวนตําบลทองฟา 
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โครงการท่ี 5 

 

1. ชื่อโครงการ : 

   มาตรการ มอบอํานาจของนายกองคการบรหิารสวนตําบล 

2. หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  และที่แกไข

เพิ่มเติม ไดบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบล ไวหลายเรื่องหลายประการ 

รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรีเอาไว การที่นายกเทศมนตรีจะ

ดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในข้ันตอนตางๆ เกิดข้ึนได 

ดังน้ัน เพื่อเปนการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดข้ึน องคการบริหารสวนตําบล  จึงไดกําหนดมาตรการใหมีการ

มอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล  ใหรององคการบริหารสวนตําบล  ปลัดองคการบริหารสวน

ตําบล  ไดปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล   

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่อใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี 

  3.2 เพื่อใหเปนการปองกันการทจุริตคอรรปัชันของเจาหนาที่ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 5 เรื่อง 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  องคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

6. วิธีดําเนินการ 

  6.1 รวบรวมภารกิจที่อยูในอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล  เสนอนายกองคการ

บริหารสวนตําบล พิจารณา 

  6.2 ออกคําสั่งมอบหมายหนาที่ของนายกองคการบริหารสวนตําบล  ใหรองนายกองคการ

บริหารสวนตําบล  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ปฏิบัติราชการแทน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสรจ็ 
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โครงการท่ี 6 

 

1. ชื่อโครงการ :  

  มอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

2. หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติกําหนดอํานาจหนาที่ของนายก

องคการบริหารสวนตําบล  ในฐานะเจาพนักงานทองถ่ินไวหลายประการ ทั้งการอนุญาตกอสรางอาคาร รื้อถอน

อาคาร ตอเติมดัดแปลงอาคาร เปนตน ซึ่งลวนแตเกี่ยวของกับสิทธิ หนาที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะ

ใชอํานาจอยูกับนายกเทศมนตรีก็อาจเปนผลใหการบริการประชาชนเกิดความลาชา และอาจเปนชองวางที่ทํา

ใหเกิดการทุจริตข้ึนมาได ดังน้ัน จึงไดกําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่อใหการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 

2522 เปนไปอยางรอบคอบ 

  3.2 เพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  คําสั่งนายกองคการบริหารสวนตําบล  มอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใหกับรององคการบริหารสวนตําบล   

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  องคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

6. วิธีดําเนินการ 

  1.เสนอคําสั่งองคการบริหารสวนตําบล มอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินใหรองนายกองคการ

บริหารสวนตําบล  เปนผูปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล  ในการใชอํานาจเจาพนักงาน

ทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  กองชาง องคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกองคการบริหารสวนตําบล  ในฐานะเจาพนักงานทองถ่ิน 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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โครงการท่ี 7 

1. ชื่อโครงการ 

  มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล  ปลัดองคการบรหิารสวน

ตําบล และหัวหนาสวนราชการ  

2. หลักการและเหตุผล 

  องคการบริหารสวนตําบล   เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ

หน่ึงที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอํานาจหนาที่ขององคการ

บริหารสวนตําบล  ทั้งที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล   พ.ศ. 2537   หนาที่ตาม

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และ

หนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล  มีหนาที่ตองทําอีกมากมายในการใหบริการ

สาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล น้ัน มักจะ

ประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเน่ืองจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝาย

ผูบริหาร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนา

หนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุปสรรคอยางย่ิงตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิด

ความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหน่ึงของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบใน

การปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

  เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  ที่กําหนดใหการ

ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล  ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขประชาชน โดยใช

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตาม พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมือง

ที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน

และเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวย

ความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมีประสิท ธิภาพ คุมคา   ตาม

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537   ที่กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล  มีอํานาจ

หนาที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล  กําหนดใหนายกองคการ

บริหารสวนตําบล  ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบล   และเปน

ผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล  และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล  นายกองคการบริหารสวนตําบล  

มีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกองคการบริหารสวนตําบล   ที่ไดรับแตงต้ังในการสั่งหรือ

การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล ได   และกําหนดใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล  เปน

ผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล และลูกจางองคการบริหารสวนตําบล  รองจากนายกองคการบริหารสวน

ตําบล  และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคการบริหารสวนตําบล  ใหเปนไปตามนโยบาย และ
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อํานาจหนาที่อื่น ตามที่มีกฎหมาย กําหนด หรือตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบล   ดั ง น้ั น  เพื่ อ ให ก า ร

บริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการของประชาชน ลด

ข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ การมอบหมาย

อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลข้ึน  

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่อเปนการลดข้ันตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม

ตอบสนองความตองการของประชาชน 

  3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบรกิารจากหนวยงาน 

  3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบรหิารทกุระดับ 

  3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอนัอาจเปนเหตุแหงการทจุริตและ

ประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาทีร่าชการ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล  ปลัดองคการบริหารสวน

ตําบล  และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล  มอบหมายให

รององคการบริหารสวนตําบล  นายกองคการบริหารสวนตําบล มอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล   

และหัวหนาสวนราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  องคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

6. วิธีดําเนินการ 

  6.1  ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับ

และหนังสือสั่งการ 

  6.2  จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน

รับทราบและถือปฏิบัติ 

  6.3  จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 

  6.4  ใหผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมายใน

ทุกเดือน 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
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  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ  

  สํานักปลัดองคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ 

 10.1 ผลผลิต 

   มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูทีเ่กี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จาํนวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 

 10.2 ผลลัพธ 

  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรบัอยูในระดับดี 

  - ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทจุริต 

มิติท่ี  2 : การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 

2.4  การเชิดชเูกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ีประจักษ 

 

โครงการท่ี 1 

 

1.  ชื่อโครงการ : โครงการพอ-แม ดีเดน 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   วันแมแหงชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๒ เดือน สิงหาคม เปนวันคลายวันพระราชสมภพขององค

สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ดังน้ันในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกป ทางหนวยงานราชการ เอกชน

ประชาชนทุกหมูเหลา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลทองฟา (ศูนยบานทองฟา และศูนยบาน

คอเมืองแสน) จึงรวมในกันจัดทําโครงการวันระลึกถึงพระคุณแม เพื่อสงเสริมใหเด็กนักเรียนไดระลึกถึงพระคุณ

ของแม และไดรูถึงความยากลําบากของแมวาการเลีย้งดูลกูจนเติบโตเปนคนดีในสังคม น้ัน แมตองเอาใจใสดวย

ความรักความหวงใย ตองเสียสละเพื่อลูกอยางไร เปนการกระตุน ปลูกฝงการเรียนรูนอกหองเรียนที่เสริม

พัฒนาการดานตาง ๆ เชน ดานจิตใจ เด็กนักเรียนไดเรียนรู ระลึกถึงพระคุณของแม การปฏิบัติตนตอแมในสิ่งที่

ดีงาม เปนการแสดงออกถึงความกตัญูรูคุณบิดามารดาอยางไร การปฏิบัติตนตามที่แมสอนสั่ง ดานอารมณ 

เด็กนักเรียนไดเรียนรูถึงความพึงพอใจ อยางถูกตองสมเหตุสมผล  ดานสังคม  เด็กนักเรียนไดเรียนรูการอยู

รวมกันอยางมีความสุข  ดานรางกาย เด็กนักเรียน ไดเรียนรูการแสดงออกอยางถูกตองและมีพัฒนาการที่สมวัย 

พัฒนาการของเด็กนักเรียนสามารถสะสมเปนทักษะพื้นฐานแลวนําไปผสมผสานกับความรูใหม ๆ จากการ

เรียนรูผานประสบการณจริง  

  ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลทองฟา ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ดูแลดาน

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สงเสริมการเรยีนรูของการแสดงออกอยางถูกตองและมีพัฒนาการที่สมวัย จึง

ไดจัดทําวันระลึกถึงพระคุณแมเน่ืองในวันแมแหงชาติ  เพื่อประกาศเกียรติคุณของคุณพอ -คุณแม ดีเดน ในดาน

ตาง ๆ ที่ไดรับคัดเลือกจากคณะกรรมการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา ข้ึน 
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3.  วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อประกาศเกียรติคุณยกยอง เชิดชูแมที่ทุมเทอบรมเลีย้งดูบุตรใหเปนคนดีของสงัคม 

3.2 เพื่อสงเสริมใหเด็กนักเรียนไดแสดงความกตัญูกตเวท ีและระลึกถึงพระคุณของพอ-แม  

3.3 เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน ไดเรียนรูการประพฤติปฏิบติัตนที่ดีตอพอ-แม  

3.4 เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน ไดแสดงออกอยางถูกตอง  

3.5 เพื่อเปนตัวอยางที่ดีของบุคคลอื่นในการเลี้ยงดูอบรมบุตรหลานตอไป 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

  4.1 ผูปกครองเด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  99  คน 

  4.2 เด็กนักเรียน  จํานวน  99  คน 

  4.3 คณะครู ผูบริหาร  เจาหนาที่/พนักงาน แขกผูทรงเกียรติที่ไดรับเชิญ  จํานวน  60  คน 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  อาคารเอนกประสงค ศูนยพัฒนาเด็กเลก็บานทองฟา 

6.  วิธีการดําเนินการ 

       6.1 เขียนโครงการ  

6.2 เสนอโครงการตอผูบรหิาร  

6.3 ออกหนังสือเชิญผูปกครองเขารวมโครงการวันแมแหงชาติ  

6.4 จัดเตรียมสถานที ่ 

6.5 ดําเนินการตามโครงการที่วางแผนไว  

6.6 ประเมินผล รายงานผูบริหารทราบเขียนโครงการ     

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

5,000.- (หาพันบาทถวน) 

9. ผูรับผิดชอบ 

9.1 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

9.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทัง้ 5 ศูนย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 10.1 ประกาศเกียรติคุณยกยอง เชิดชูแมทีทุ่มเท อบรมเลี้ยงดูบุตรใหเปนคนดีของสังคม 

   10.2 เปนตัวอยางที่ดีของบุคคลอื่นในการเลี้ยงดูอบรมบุตรหลานตอไป 

   10.3 เด็กนักเรียนไดแสดงความกตัญูกตเวท ีและระลกึถึงพระคุณของพอ-แม 

    10.4 เด็ก เยาวชน ไดเรียนรูการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีตอพอ-แม 
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โครงการท่ี 2 

1. ช่ือโครงการ  

   กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชน 

 2. หลกัการและเหตุผล 

   ดวยองคการบริหารสวนตําบลทองฟาเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีพื้นที่รับผิดชอบ

จํานวน 8 หมูบาน มีประชากรทั้งสิ้น 4,491 คน  1,240ครัวเรือน ในการ บริหารงานขององคการบริหารสวน

ตําบลทองฟามุงสงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนางานและแกไขปญหาไดตรงกับ

ความ ตองการของประชาชนมากที่สุด ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลทองฟาไดจัดต้ังชุมชนไวแลว จํานวน 

8 ชุมชน เพื่อใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 2 ที่

บัญญัติใหประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และ

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทองฟา พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย การปฏิบัติงานตามหนาที่ 

ขององคการบริหารสวนตําบลทองฟาตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองทีดีและคํานึงถึงการมีสวนรวม ของประชาชน มาตรา 50 (9) กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล

ทองฟามีหน าที่ อื่นตามที่ กฎหมายบัญญั ติให เปนหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทองฟาและ 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

มาตรา 16 (16) กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลทองฟามีอํานาจและหนาที่สงเสริมการมีสวนรวมของ

ราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบกับมีหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0413/ว 1553 ลงวันที่ 29 

ธันวาคม 2530 มีวัตถุประสงคที่จะใหมีคณะกรรมการชุมชนเขามา เปนตัวแทนของประชาชนในชุมชนตางๆ 

ทําหนาที่ในการประสานงานกับองคการบริหารสวนตําบลทองฟาและหนวยงานอื่นๆ รวมตลอดทั้งการดูแล 

ทุกขสุขของพี่นองประชาชน ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลทองฟามีแนวทางในการปฏิบัติงานให

สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการ ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติการบริหารราชการเพื่อ

ปองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคล ในการดําเนินกิจการการประพฤติตนใหเปนที่

ประจักษ โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกยองเชิดชูเกียรติที่ให

ความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถ่ิน ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลทองฟาจึงไดจัดใหมีกิจกรรมการ

มอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาที่ครบวาระการดํารง

ตําแหนง  

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติแกคณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาที่

เปนกรรมการชุมชนมา ดวยดี จนครบวาระการดํารงตําแหนง  

  3.2 เพื่อยกยองเชิดชูสตรีแกคณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเปนประโยชนตอสังคม

ใหมีขวัญและกําลังใจ  

4. เปาหมาย  

  มอบประกาศเกียรติคุณใหแกคณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาที่จน

ครบวาระการดํารง ตําแหนง จํานวน 8 ชุมชน  



93 

 

5. พื้นที่ดําเนินการ  

  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 ตรวจสอบรายช่ือของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดํารงตําแหนง  

  6.2 จัดทําประกาศเกียรติคุณ 

   6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบาน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ  

  ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

  กองสวัสดิการสังคม  

10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธ์ิ  

  10.1 ผลผลิต - คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาที่จนครบวาระ 4 

ป ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ไมนอยกวารอยละ 100 10.2 ผลลัพธ - คณะกรรมการชุมชนผูไดรับการเชิดชู

เกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี - มีคณะกรรมการชุมชนตนแบบที่ดี ดานการบําเพ็ญประโยชนสาธารณะใน

ทองถ่ิน 
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โครงการท่ี 3 

1.  ชื่อโครงการ :  

  ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทรงเกียรติและดีเดนตาง ๆ 
2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

    การสงเสริมคุณธรรมและจรยิธรรมใหเกิดข้ึนในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสรางรากฐาน

อันสําคัญในการพัฒนา สังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดํารงชีวิต

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซื่อสัตยสุจริต และ

เสียสละเพื่อสวนรวม ถือวาเปนหลักสําคัญของการทําความดี ดังน้ัน เพื่อสงเสริมใหบุคลากร หนวยงานที่มี

ความต้ังใจในการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ทําความดีอยางตอเน่ืองเปน แบบอยางแกประชาชนตําบล

ทองฟาผูที่ทําคุณประโยชนหรือเต็มใจเขารวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลทองฟาอยางสม่ําเสมอ

จึงจัดกิจกรรมยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย สุจริต และการตอตานการทุจริตแกบุคคล หนวยงาน 

องคกรดีเดน ผูทําความดี มีความซื่อสัตยสุจริต และผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมองคการบริหาร

สวนตําบล โดยการมอบใบประกาศ เกียรติคุณเพื่อยกยองบุคคลผูเสียสละและทําคุณประโยชนใหกับองคการ

บริหารสวนตําบลทองฟาทีค่วรไดรับการยกยองชมเชย และเปนบุคคลตัวอยาง และจัดกิจกรรมรณรงค เผยแพร 

ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในองคการบริหารสวนตําบลมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็น

คุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม องคการบริหารสวนตําบลทองฟา มีนโยบาย

ที่จะสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรทั้งในองคกรและนอกองคกรในดานตาง ๆ  

เพื่อใหเปนคัดเลือกผูมีความรู ความสามารถในการพัฒนาตําบลและเปนผูประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม เปน

แบบอยางที่ดี สําหรับเยาวชนและสังคม(คนดีศรีทองฟา) เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติ ในการถายทอดองค

ความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีผลงานดีเดนเปนที่ประจักษ และแบบอยางที่ดีใหแกตําบล  ทําใหผูไดรับ

เครื่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานหรือในการดํารงชีวิตในสังคมอยางทรงเกียรติ   

องคการบริหารสวนตําบลทองฟา จึงไดดําเนินการจัดทําโครงการเสริมสรางคุณธรรม 

จริยธรรม และยกยองเชิดชูเกียรติ เพื่อประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ทรงเกียรติและดีเดนในดานตาง ๆ ที่ไดรับ

คัดเลือกจากคณะกรรมการขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา ข้ึน 

3.  วัตถุประสงค 
.3 ๑ เพื่อประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทรงเกียรติและดีเดนในดานตาง ๆ 

3.2 เพื่อสงเสริมใหประชาชนเปนผูประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม  

3.3 เพื่อสงเสริมใหผูไดรับเครื่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลงัใจในการปฏิบัติงาน  

3.4 เพื่อเปน แบบอยางที่ดีของตําบลและสังคมตอไป 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

  4.1 ผูมีความรูความสามารถในดานตางๆ หมูที่ 1 -9 

  4.2 บุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

  4.3 บุคลากรในหนวยงานราชการอื่นที่อยูในเขตตําบลทองฟา 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 
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หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

6.  วิธีการดําเนินการ 

       6.1 เขียนโครงการ  

6.2 เสนอโครงการตอผูบรหิาร  

6.3 ออกหนังสือเชิญคณะกรรมการประชุมเพื่อคัดเลือก  

6.5 ประกาศผลและมอบเครือ่งหมายเชิดชูเกียรติ  

6.6 ประกาศประชาสมัพันธ ไปยังหนวยงานอื่น หอกระจายขาว ประชาสัมพันธในระดับ

หมูบาน ศูนยขอมลูขาวสาร เวปไซดอบต.ทองฟา จดหมายขาว   

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป ( ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

งบประมาณรวมโครงการประเพณีวันสงกรานตและวันผูสูงอายุ 

9. ผูรับผิดชอบ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

           10.1 บุคคลที่ทรงเกียรติและดีเดนในดานตางๆ ไดรบัประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติ 

    10.2 ทําใหประชาชนเปนผูประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม  

    10.3 ผูไดรับเครื่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

    10.4 ทําใหเปนแบบอยางที่ดีของตําบลและสังคมตอไป  
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โครงการท่ี 4 

 

1.  ชื่อโครงการ :  

  กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

    จิตสํานึกทางสังคม หรือจิตสํานึกสาธารณะวา คือ การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวม

รวมกัน หรือการคํานึงถึงผูอื่นที่รวมสัมพันธเปนกลุมเดียวกัน  ความเจริญทางดานวัตถุปจจุบัน ทําใหสังคมมี

คานิยม ใหความสําคัญและแสวงหาเงินทองอํานาจ มากกวาใหความสําคัญดานจิตใจ สังคมจึงกลับเสื่อมโทรม

ลง ปญหามากมาย การปลูกฝงจิตใจใหบุคคลมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมจึงควรเกิดข้ึนในสังคม ดวย

เหตุน้ีจึงมีการกลาวถึงคําวา "จิตสาธารณะ" มากข้ึนเพื่อประโยชนที่จะเปนแนวคิดตอตนเอง อันจะสราง

ประโยชน กอใหเกิดการพัฒนาแกสังคม องคการบริหารสวนตําบลทองฟา มีนโยบายที่จะสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรม และยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรทั้งในองคกรและนอกองคกรในดานผูมีจิตสาธารณะ เพื่อคัดเลือกผูมี

จิตสาธารณะ เสียสละ การแสดงออกเพื่อสังคมสวนรวม เปนการบริการชุมชน ทําประโยชนเพื่อสังคม และ

รวมมือในการพัฒนาตําบล  เปนผูประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางที่ดี สําหรับเยาวชนและสังคม

(คนดีศรีทองฟา) เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติ ในการเปนผูที่เสียสละทั้งกําลังกาย กําลังทุนทรัพยและกําลัง

สมอง โดยไมหวังสิ่งตอบแทนในการพัฒนาตําบลทองฟา มีผลงานดีเดนเปนที่ประจักษ และแบบอยางที่ดีใหแก

ตําบล  ทําใหผูไดรับเครื่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานหรือในการดํารงชีวิตในสังคมอยาง

ทรงเกียรติอยางภาคภูมิ  

องคการบริหารสวนตําบลทองฟา จึงไดดําเนินการจัดทําโครงการเสริมสรางคุณธรรม  

จริยธรรม และยกยองเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ การแสดงออกเพื่อสังคมสวนรวม เปนการบริการ

ชุมชน ทําประโยชนเพื่อสังคม เพื่อประกาศเกียรติคุณผูมีจิตสาธารณะ ที่ไดรับคัดเลือกจากคณะกรรมการของ

องคการบริหารสวนตําบลทองฟา ข้ึน 

3.  วัตถุประสงค 
.3 ๑ เพื่อประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลผูมีจิตสาธารณะ 

3.2 เพื่อสงเสริมใหประชาชนเอาเปนแบบอยางในการประพฤติปฎิบัติ  

3.3 เพื่อสงเสริมประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลของตนเอง 

3.4 เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกในการเปนผูมีจิตสาธารณะ 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

  ประชาชน  หมูที่ 2 -9 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

6.  วิธีการดําเนินการ 

       6.1 เขียนโครงการ  

6.2  เสนอโครงการตอผูบริหาร  
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6.3 ออกคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือก  

6.4 ประชุมคัดเลือกบุคคลทีส่มควรไดรบัและมีผลงานเปนทีป่ระจักษ   

6.5 ประกาศผลและมอบเครือ่งหมายเชิดชูเกียรติ  

6.6 ประกาศประชาสมัพันธ ไปยังหนวยงานอื่น หอกระจายขาว ประชาสัมพันธในระดับ

หมูบาน ศูนยขอมลูขาวสาร เวปไซดอบต.ทองฟา จดหมายขาว  

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9.  ผูรับผิดชอบ 

9.1 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

9.2 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

9.3 คณะกรรมการที่ไดรบัการแตงต้ัง 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

  10.1 บุคคลที่ทรงเกียรติและดีเดนในดานตางๆ ไดรบัประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติ 

    10.2 ทําใหประชาชนเปนผูประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม  

    10.3 ผูไดรับเครื่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

    10.4 ทําใหเปนแบบอยางที่ดีของตําบลและสงัคมตอไป  
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โครงการท่ี 5 

 

1. ชื่อโครงการ :  

  กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลดํารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการและเหตุผล 

  เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแนว

ทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ต้ังแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และ

เมื่อภายหลังไดทรงเนนยํ้าแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและย่ังยืนภายใต

กระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยกอนเกษตรกรจะทําการผลิตเพื่อการ

บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไมผล ไมยืนตน 

พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนาย 

ทําใหตองใชทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ตนทุนการผลิตสูงข้ึนประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ ทําใหตองหันกลับมาทําการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง 

การปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหน่ึงที่นาสนใจ เน่ืองจากเปนการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเปน

การใชพื้นที่เล็กๆ ใหเกิดประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของ

บริเวณบานนาอยูนาอาศัย และที่สําคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนที่

จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปนการเพิ่มรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย 

  องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือนเปนลําดับแรก จึงไดรวมกับศูนยบริการและถายทอด

เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลด

การใชทรัพยากรนํ้าและตนทุนในการใชจายลงได และสามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มรายได

อีกทางหน่ึง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการนํ้าในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแลงให

สอดคลองกับปริมาณนํ้าตนทุนและสถานการณที่เกี่ยวของเพื่อเปนตัวอยาง ตลอดจนสามารถถายทอดความรู

เพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรมอื่นทดแทนอยางย่ังยืน จึงไดจัดทํา

กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแตงต้ังใหเปนวิทยากรประจําศูนย

เรียนรูโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรได

นอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย 

3. วัตถุประสงค 

  เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปน

วิทยากร ประจําศูนยเรียนรูโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน ถายทอดใหแก

เกษตรกร 

4. เปาหมาย 

  ประชาชนหมูที่ 2-9 

5. สถานท่ีดําเนินการ 
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  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

6. วิธีดําเนินการ 

  1. ประชุมคณะกรรมการศูนยบริการฯ ประจําตําบล 

  2. ดําเนินคัดเลือกบุคคลตนแบบที่นอมนําเอาหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ

ดําเนินชีวิต 

  3. ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติในโอกาสตางๆ  และแตงต้ังใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรู

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน 

 4. ประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของบุคคลที่ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนตัวอยางที่ดี

แกสาธารณชนตอไป 

  5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอผูบรหิาร 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564 

8. งบประมาณดําเนินการ 

  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการฯ 

  สํานักปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 1. จํานวนบุคคลที่ดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 

 2. ขยายผลองคความรูหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชนในชุมชน 
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มิติท่ี 2 

2.5 ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ  ซื่อสัตย สุจริต มี

คุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 

 

โครงการท่ี 1 

1.  ชื่อโครงการ :  

  มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดมีขอแนะนําเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการบริหารกจิการบานเมืองที่

ดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แนะนําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดีเพิ่มเติมในเรื่องการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการตามหนังสือ ที่ มท 0892.4/

ว 435  ลงวันที่  11  กุมภาพันธ  2548  ซึ่งสอดคลองกับมาตรการการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ดานการบริหารจัดการ ขอ 2  การบริหารเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของ อปท. ขอ 2.6  อปท.

ดําเนินการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหาร  เพื่อใหเปนไปตามขอแนะนํา

และมาตรฐานการปฏิบัติราชการตลอดจนตัวช้ีวัดในเรื่องตาง ๆ น้ัน 

  ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลทองฟา จึงไดจัดบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ เพื่อให

การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐโดยมีผูรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานและเปาหมายการทํางานที่

ชัดเจน  ตลอดจนมีตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานที่แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามพระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ ..2546ศ ข้ึน 

3.  วัตถุประสงค 

3.1  เพื่อประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม   

3.2  เพื่อเปนการบริหารงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของ อปท. 

3.3 เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐโดยมีผูรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานและ   

เปาหมายการทํางานที่ชัดเจน   

3.4  เพื่อกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานที่แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

3.5  เพื่อใหการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ  เปนไปดวยความเรียบรอย  

 โปรงใส ถูกตอง เที่ยงธรรม  ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของอปท. 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

  คณะผูบรหิาร /ขาราชการ/ พนักงานอบต.ทองฟา 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  องคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

6.  วิธีการดําเนินการ 

     1. ประชุมผูบริหาร ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหนาสวนราชการของอบต.   

2. จัดทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ  
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 3. ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย 

 4. ติดตามประเมินผลตามเกณฑตัวช้ีวัด รายงานผลติดตามตอผูบริหารทราบ 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

  4  ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564) 

 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

                   10.1 ยกระดับการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม   

     10.2 เปนการบริหารงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของ อปท. การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธ์ิ

ตอภารกิจของรัฐโดยมีผูรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน และเปาหมายการทํางานที่ชัดเจน    

     10.3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑช้ีวัดผลการดําเนินงานระดับดี 
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โครงการท่ี 2 

1.  ชื่อโครงการ : 

   กิจกรรม “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา” 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดมีขอแนะนําเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการบริหารกจิการบานเมืองที่

ดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แนะนําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดีเพิ่มเติมในเรื่องการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการตามหนังสือ ที่ มท 0892.4/

ว 435  ลงวันที่  11  กุมภาพันธ  2548  ซึ่งสอดคลองกับมาตรการการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ดานการบริหารจัดการ ขอ 2  การบริหารเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของ อปท.    ขอ 2.6  อปท. 

ดําเนินการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหาร  เพื่อใหเปนไปตามขอแนะนํา

และมาตรฐานการปฏิบัติราชการตลอดจนตัวช้ีวัดในเรื่องตาง ๆ น้ัน 

  ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลทองฟา จึงไดจัดบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวาง

พนักงานสวนตําบลกับผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทองฟา  เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธ์ิตอ

ภารกิจของรัฐโดยมีผูรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานและเปาหมายการทํางานที่ชัดเจน  ตลอดจนมีตัวช้ีวัดผล

การดําเนินงานที่แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ ..2546ศ ข้ึน 

3.  วัตถุประสงค 

 3.1 เพื่อประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม   

 3.2 เพื่อเปนการบริหารงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของ อปท. 

 3.3 เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธ์ิโดยมผีูรบัผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน และเปาหมายการ   

ทํางานที่ชัดเจน   

 3.4 เพื่อกําหนดตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานที่แสดงประสทิธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

 3.5 เพื่อยกระดับการปฏิบัติราชการใหสูงข้ึน เจาหนาทีม่ีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

  ผูบริหาร/ปลัดอบต./ ผูอํานวยการกอง/ หัวหนาสวนราชการของอบต. 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

6.  วิธีการดําเนินการ 

     1. ประชุมผูบริหาร ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหนาสวนราชการของอบต.   

2. จัดทําบันทกึขอตกลงการปฏิบัติราชการ  

 3.  ดําเนินการตามที่ไดรบัมอบหมาย 

 4. ติดตามประเมินผลตามเกณฑตัวช้ีวัด รายงานผลติดตามตอผูบริหารทราบ 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

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

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

                 10.1 ยกระดับการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม   

  10.2 เปนการบรหิารงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกจิของ อปท. การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธ์ิตอ

ภารกิจของรัฐโดยมีผูรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน และเปาหมายการทํางานที่ชัดเจน    

  10.3 ประสทิธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑช้ีวัดผลการดําเนินงานระดับดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

โครงการท่ี 3 

1.  ชื่อโครงการ :  

  มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ” 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   ในยุคปจจุบันน้ี  ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในทุกองคกรน้ันเปนปญหาเรื้อรังมาเปนเวลา

ชานานมาก  สังคมไทยในสายตาของหลายๆคนอาจจะมองไดหลายมุมมองไมวาจะเปนในแงสังคมที่มี

วัฒนธรรมอันดีงาม สังคมของการเอื้ออาทร สังคมของการอุปถัมภกัน เปนตน  แตถามองอีกมุมหน่ึงแลว

สังคมไทยก็มีอีกหลายปญหา ไมวาจะเปน ปญหาเศรษฐกิจ ปญหาสิ่งแวดลอม ปญหาโสเภณี เปนตน แตมี

ปญหาหน่ึงที่คนไทยอาจจะลืมนึกถึง หรือ ไมใหความสําคัญตอปญหาน้ีมากเทาที่ควร น้ันก็คือ ปญหาการ

คอรัปช่ัน คอรัปช่ัน คือ “พยาธิของระบบราชการ”  สวนสาเหตุที่ทําใหเกิดการ คอรัปช่ันน้ีอาจเกิดจากหลาย

สาเหตุ หลายปจจัยดวยกัน เชน ความยากจนของขาราชการช้ันผูนอย การขัดกันของผลประโยชน(Conflicts 

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

คอรัปช่ันน้ีอาจเกิดจากหลายสาเหตุ หลายปจจัยดวยกัน เชน ความยากจนของขาราชการช้ันผูนอย การขัดกัน

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

  การที่จะแกไขปญหาคอรัปช่ันไดตองใชหลาย วิธีการเขาชวย หรือ รวมกันแกไขโดยมวลรวม 

โดยมีทฤษฎีหลายๆอยางแตกตางกันออกไป เชน “หลักนิติรัฐ” กลาวคือ รัฐที่อยูหรือปกครอง ภายใตกฎหมาย 

หรือ ใชกฎหมายควบคุม “หลักการตรวจสอบอํานาจรัฐ” กลาวคือ เปนการตรวจสอบอํานาจรัฐโดยองคกร ทั้ง

ภาครัฐและเอกชน  โดยปจจุบัน ในสังคมไทยไดมีกลุมคนบางสวน หรือหลายๆองคกรไมวาจะเปนภาครัฐและ

เอกชน ในการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ เชน สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา เปนตน  สวนในการ

ตรวจสอบการทํางานของรัฐโดยภาคเอกชนน้ัน เชน องคกรเอกชนอิสระ (NGO) กลุมนักศึกษา กลุมมวลชน

ตางๆ เปนตน  ดังน้ัน ไมวาภาครัฐและเอกชน จึงควรสรางสรรคสังคมและรวมขจัดปญหา การคอรัปช่ันไปจาก

สังคมไทย โดยไมวาจะเปน จาก  “การปลูกฝงเยาวชน” ใหมีแนวความคิดที่รังเกียจ และตอตานการคอรัปช่ัน 

“สรางคานิยมความซื่อสัตยสุจริต”ใหแกสังคม เหลาน้ีเองที่จะเปนเสนทางที่จะนําไปสูการลดลงของปญหา

ดังกลาว และอาจทําใหปญหาดังกลาวหมดไปจากสังคมดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลทองฟา ไดเล็งเห็น

ปญหาการแกไขและการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในองคกร  สรางคานิยมความซื่อสัตยสุจริตใน

องคกร สรางสรรคสังคมและรวมขจัดปญหา การคอรัปช่ันไปจากสังคมไทย ข้ึน 

3.  วัตถุประสงค 

   3.1 เพื่อสรางคานิยมความซื่อสัตยสุจริตในองคกร   

  3.2 สรางคานิยมความซื่อสัตยสุจริตใหแกสังคม เพื่อสรางสรรคสังคมและรวมขจัดปญหาการ

คอรัปช่ันไปจากสังคมไทย 
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  3.3 เพื่อใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอองคกร ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบล

ทองฟาเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและทําใหประชาชนมีความศรัทธาตอการทํางานขององคการบริหารสวน

ตําบลทองฟาย่ิงข้ึน 

4. เปาหมาย 

  ผูบริหาร  ปลัดอบต. ผูอํานวยการกอง หัวหนาสวนราชการของอบต.  

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  องคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

6.  วิธีการดําเนินการ 

     1. ประชุมผูบริหาร ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหนาสวนราชการของอบต.   

2. จัดทําบันทึกขอตกลงการรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ  

 3.  อํานวยความสะดวกแกหนวยงานที่เขาตรวจสอบ  

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

  4  ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

กองชาง 

กองคลัง 

กองการศึกษาฯ 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

               10.1  ผูบริหาร เจาหนาที่/พนักงานจาง  มีคานิยมความซื่อสัตยสุจริตในองคกร   

 10.2  ขจัดปญหา การคอรัปช่ันไปจากสังคมไทย 

 10.3  ลดปญหาการขัดกันของผลประโยชน) Conflicts of interest) การทุจริตโดยนโยบาย   

(corruption by public policy) ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders Analysis) ในกระบวนการมีสวนรวมของ

การดําเนินโครงการของภาครัฐ 

      10.4  เกิดภาพลักษณที่ดีตอองคกร ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา

เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและทําใหประชาชนมีความศรัทธาตอการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล  

ทองฟาย่ิงข้ึน 
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โครงการท่ี 4 

1.  ชื่อโครงการ :  

  มาตรการ “แตงต้ังผูรบัผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน” 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 รัฐบาลภายใตการนําของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบาย ดาน

การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมมาภิบาลและสนับสนุนการปองกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เชน ปรับปรุงระบบราชการใหทันสมัย โปรงใส และยกระดับสมรรถนะของหนวยงาน

ของรัฐใหสามารถใหบริการเชิงรุก ในรูปแบบของการเพิ่มศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัด 

ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ใหการบริการถึงตัวบุคคลผานระบบบริการรวม ณ จุดเดียว ( One Stop 

Service) ปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักด์ิศรีของความเปนขาราชการและ

ความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและปราบปราม การทุจริต

และประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพื่อให

ครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุก

ระดับ   

เพื่อใหการบริการในการรับเรื่องรองเรียน /รองทุกข  สะดวกรวดเร็วในการให บริการ 

ใหคําแนะนําและคําปรึกษาปญหาความเดือดรอน  ชวยเหลือในดานการดําเนินการแกไขปญหา  ประสานงาน

กับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลทองฟา จึงไดแตงต้ังเจาหนาที่ประจําศูนยรับเรื่อง

รองเรียน/รองทุกข ข้ึน 
 

3.  วัตถุประสงค 

(๑) เพื่อสนับสนุนนโยบายการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 

ภาครัฐ ของรัฐบาล และสนับสนุนการขับเคลื ่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม  

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

  (๒) เพื่อสงเสริมขาราชการและเจาหนาที่ศูนยดํารงธรรมระดับตําบล ศูนยดํารงธรรมอําเภอ 

ใหมีจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย สุจริต นําไปสูการปฏิบัติราชการแบบธรรมาภิบาล 

  (3) เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนใหคําแนะนําและคําปรึกษา  ปญหาความเดือดรอน  

ชวยเหลือในดานการดําเนินการแกไขปญหา  ประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

  (4)  เพื่อใหการบริการในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ชัดเจนและการใหบริการสะดวก

รวดเร็ว เปนธรรมและเที่ยงตรง โดยเสมอภาคและเทาเทียมทุกชนช้ันโดยไมเลือกปฏิบัติ 

  (5) เพื่อเสริมสรางแนวคิดยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  ที่มุงเนนความโปรงใสตรวจสอบ

ได ซื่อสัตยสุจริต สรางทัศนคติ คานิยม ตอตานผูมีความประพฤติในทางทุจริตคอรัปช่ัน และพรอมเปนตัวอยางที่

ดีใหแกครอบครัวและสังคม  
 

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 
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เจาหนาที่  ปลัดองคการบรหิารสวนตําบลทองฟา  
 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

6.  วิธีการดําเนินการ 

     1. จัดทําคําสั่งแตงต้ังเจาหนาประจําศูนยรบัเรื่องรองเรียน/รองทกุข   

2. ดําเนินการตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

3. รายงานผลการดําเนินการและแจงความคืบหนาใหผูบริหารทราบ  

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

  4  ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

                  10.1  ปญหาความเดือดรอน ความขัดแยงในชุมชนลดลง   

  10.2  ปญหาความเดือดรอน ความขัดแยงในชุมชนไดรับการแกไขและไกลเกลี่ย   

  10.3  ประชาชนมีทีพ่ึ่งพงิดานกฎหมายและเขารับบริการปรึกษาปญหาดานตางๆ 

       10.4  เกิดภาพลักษณที่ดีตอองคกร ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา

เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและทําใหประชาชนมีความศรัทธาตอการทํางานขององคการบรหิารสวนตําบล  

ทองฟาย่ิงข้ึน 
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โครงการท่ี 5 

1.  ชื่อโครงการ :  

  มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน  กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา

เจาหนาที่ขององคการบรหิารสวนตําบลทองฟา  วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาทีโ่ดยมิชอบ” 
 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

 รัฐบาลภายใตการนําของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบาย ดาน

การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมมาภิบาลและสนับสนุนการปองกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เชน ปรับปรุงระบบราชการใหทันสมัย โปรงใส และยกระดับสมรรถนะของหนวยงาน

ของรัฐใหสามารถใหบริการเชิงรุก ในรูปแบบของการเพิ่มศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัด 

ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ใหการบริการถึงตัวบุคคลผานระบบบริการรวม ณ จุดเดียว ( One Stop 

Service) ปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักด์ิศรีของความเปนขาราชการและ

ความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและปราบปราม การทุจริต

และประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพื่อให

ครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุก

ระดับ   

เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน  กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา

เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา  วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ

องคการบริหารสวนตําบลทองฟาจึงไดจัดทํามาตรการน้ีข้ึน 
 

3.  วัตถุประสงค 

   (๑) เพื่อสนับสนุนนโยบายการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาค 

รัฐ ของรัฐบาล และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม  การ

ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖4)  

  (๒) เพื่อสงเสริมขาราชการและเจาหนาที่/พนักงาน ขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

ปฏิบัติหนาที่ใหมีจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย สุจริต นําไปสูการปฏิบัติราชการแบบธรร

มาภิบาล   

  (3) เพื่อเสริมสรางแนวคิดยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  ที่มุงเนนความโปรงใสตรวจสอบ

ได ซื่อสัตยสุจริต สรางทัศนคติ คานิยม ตอตานผูมีความประพฤติในทางทุจริตคอรัปช่ัน และพรอมเปนตัวอยางที่

ดีใหแกครอบครัวและสังคม  

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

  ประชาชน หมูที่ 2 – 9  และประชาชนทั่วไป 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

6.  วิธีการดําเนินการ 
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     1. จัดทําคําสั่งแตงต้ังเจาหนาประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข   

2. ดําเนินการตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

3. รายงานผลการดําเนินการและแจงความคืบหนาใหผูบริหารทราบ  

7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

  4  ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 

8.  งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9.  ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

                10.1  ผูบริหาร เจาหนาที่/พนักงานจาง  มีคานิยมความซื่อสัตยสุจริตในองคกร   

 10.2  ขจัดปญหา การคอรปัช่ันไปจากสังคมไทย 

 10.3  ลดปญหาการขัดกันของผลประโยชน) Conflicts of interest) การทุจริตโดยนโยบาย   

(corruption by public policy) ผูมสีวนไดสวนเสีย (Stakeholders Analysis) ในกระบวนการมสีวนรวมของ

การดําเนินโครงการของภาครัฐ 

      10.4 เกิดภาพลักษณที่ดีตอองคกร ทําใหภาพลกัษณขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา

เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและทําใหประชาชนมีความศรัทธาตอการทํางานขององคการบรหิารสวนตําบล  

ทองฟาย่ิงข้ึน 
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มิติท่ี  3 : การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

  3.1 การใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนได

มีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกขั้นตอน 

  

โครงการท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ 

   ศูนยบริการรวม (One Stop Service) 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

    ในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับการดําเนินการตางๆของรฐัเปนสิ่งจําเปน เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทาง

การเมืองไดโดยถูกตองกับความจริงอันเปนการสงเสริมใหมีความเปนรัฐบาลโดยประชาชนมากย่ิงข้ึนสมควร

กําหนดใหประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยมีขอยกเวนอันไมตองเปดเผยที่แจงชัดและจํากัด

เฉพาะขอมูลขาวสารที่หากเปดเผยแลวจะเกิดความเสียหายตอประเทศชาติหรือตอประโยชนที่สําคัญของ

เอกชน ทั้งน้ีเพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยใหมั่นคงและจะยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาที่ของตน

อยางเต็มที่ เพื่อที่จะปกปกรักษาประโยชนของตนประการหน่ึงกับสมควรคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวนที่เกี่ยว 

ของกับขอมูลขาวสารของราชการไปพรอมอีกประการหน่ึง 

  "บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูล หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน เวนแตการเปดเผยขอมูลน้ันจะกระทบตอความมั่นคง

ของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือสวนไดเสีย อันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น ทั้งน้ี ตามที่

กฎหมายบัญญัติ" 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลทองฟา  จึงเห็นความสําคัญศูนย 

ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของ

องคการบริหารสวนตําบลทองฟา  ใหมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากย่ิงข้ึน  เปนประโยชนตอการเผยแพร

ขาวสารและขอมูลตาง ๆ  ใหทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน 
 

3.วัตถุประสงค 

3.1  เพื่อใหบริการ คําแนะนําผูที่มีขอรับขอมูลขาวสาร 

3.2 เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและ 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 เปดเผยเปนหลัก 

3.3 เพื่อใหผูมาใชบริการมีศูนยบริการที่สะดวก รวดเร็ว  ยกระดับคุณภาพการบริการ ย้ิมแยม 

แจมใส  ใสใจบรกิาร  ประชาชนผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  4.1 ประชาชน หมูที่ 1 – 9  

  4.2 บุคคลทั่วไป 
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  4.3 หนวยงานราชการอื่น 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ศูนยขอมูลขาวสาร องคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

6. วิธีการดําเนินการ 

  1. ประชุมเพื่อวางกรอบและแนวทางการจัดต้ังศูนยขอมลูขาวสาร(ปรบัปรุง) 

  2. แตงต้ังคณะกรรมการศูนยขอมูลขาวสารขององคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

  3. แตงต้ังเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

  4. แตงต้ังเจาหนาที่ประจําจุดประชาสัมพันธ     

  5. แตงต้ังมอบหมายหนาที่ผูรับผิดชอบการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน       

  6. รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตอผูบริหารเพือ่ปรบัปรงุแกไขจุดบกพรอง                               

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

กองคลงั 

กองชาง 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 ผูมาใชบริการเกิดความพงึพอใจอยางสูงสุด 

    10.2 คุณภาพการบริการไดรับการประเมินอยางยอดเย่ียม 

          10.3 การทํางานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีและ

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  โดยนโยบายเปดเผยเปนหลัก 

  10.4 สรางภาพลกัษณที่ดีขององคการบรหิารสวนตําบลทองฟา  ในการเสริมสราง 

ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานโดยเสมอภาคและเทาเทียม 
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โครงการท่ี 2 

1. ชื่อโครงการ : 

   มาตรการ “ปรบัปรุงศูนยขอมลูขาวสารขององคการบรหิารสวนตําบลทองฟา ใหมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

    ในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับการดําเนินการตางๆของรฐัเปนสิ่งจําเปน เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทาง

การเมืองไดโดยถูกตองกับความจริงอันเปนการสงเสริมใหมีความเปนรัฐบาลโดยประชาชนมากย่ิงข้ึนสมควร

กําหนดใหประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยมีขอยกเวนอันไมตองเปดเผยที่แจงชัดและจํากัด

เฉพาะขอมูลขาวสารที่หากเปดเผยแลวจะเกิดความเสียหายตอประเทศชาติหรือตอประโยชนที่สําคัญของ

เอกชน ทั้งน้ีเพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยใหมั่นคงและจะยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาที่ของตน

อยางเต็มที่ เพื่อที่จะปกปกรักษาประโยชนของตนประการหน่ึงกับสมควรคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวนที่เกี่ยว 

ของกับขอมูลขาวสารของราชการไปพรอมอีกประการหน่ึง 

  "บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูล หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน เวนแตการเปดเผยขอมูลน้ันจะกระทบตอความมั่นคง

ของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือสวนไดเสีย อันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น ทั้งน้ี ตามที่

กฎหมายบัญญัติ" 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลทองฟา  จึงเห็นความสําคัญศูนย 

ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารของ

องคการบริหารสวนตําบลทองฟา  ใหมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากย่ิงข้ึน  เปนประโยชนตอการเผยแพร

ขาวสารและขอมูลตาง ๆ  ใหทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน 
 

3.วัตถุประสงค 

1  . เพื่อใหบริการ คําแนะนําผูที่มีขอรับขอมลูขาวสาร 

   2  . เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดีและ 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 เปดเผยเปนหลัก 

3  . เพื่อใหผูมาใชบริการมีศูนยบริการทีส่ะดวก รวดเร็ว  ยกระดับคุณภาพการบรกิาร ย้ิมแยม 

แจมใส  ใสใจบรกิาร  ประชาชนผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  4.1 ประชาชน หมูที่ 1 – 9  

  4.2 บุคคลทั่วไป 

  4.3 หนวยงานราชการอื่น 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ศูนยขอมูลขาวสาร องคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 
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6. วิธีการดําเนินการ 

  1. ประชุมเพื่อวางกรอบและแนวทางการจัดต้ังศูนยขอมลูขาวสาร(ปรบัปรุง) 

  2. แตงต้ังคณะกรรมการศูนยขอมูลขาวสารขององคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

  3. แตงต้ังเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

  4. แตงต้ังเจาหนาที่ประจําจุดประชาสัมพันธ     

  5. แตงต้ังมอบหมายหนาที่ผูรับผิดชอบการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน       

  6. รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตอผูบริหารเพือ่ปรบัปรงุแกไขจุดบกพรอง                               

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

กองคลงั 

กองชาง 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 ผูมาใชบริการเกิดความพงึพอใจอยางสูงสุด 

   10.2 คุณภาพการบรกิารไดรบัการประเมินอยางยอดเย่ียม 

         10.3 การทํางานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดีและ

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  โดยนโยบายเปดเผยเปนหลัก 

  10.4 สรางภาพลกัษณที่ดีขององคการบรหิารสวนตําบลทองฟา  ในการเสริมสราง 

ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานโดยเสมอภาคและเทาเทียม 
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โครงการท่ี 4 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารขององคการบรหิารสวนตําบลทองฟา” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

    พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัด

ใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กําหนดไวในมาตรา 9 ของกฎหมาย เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดู

ได ทั้งน้ีตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด ขอมูลขาวสารที่จัดให

ประชาชนเขาตรวจดูได ถามีสวนที่ตองหามมิใหเปดเผยตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยูดวยใหลบหรือตัด

ทอนหรือทําโดยประกาศอื่นใดที่ไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารน้ัน บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของ

หรือไมก็ตามยอมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนา(copy right)  หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูล

ขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐจะตองรวบรวมไวใหประชาชนเขาตรวจดูได (public inspection) ได 

ในกรณีที่สมควรหนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมใน

การน้ันก็ได ในการน้ีใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอย ประกอบดวย ทั้งน้ี เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะ

บัญญัติไวเปนอยางอื่น คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตราน้ีเพียงใดใหเปนไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง

(ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2541 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ

เกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู)  

  "บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูล หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน เวนแตการเปดเผยขอมูลน้ันจะกระทบตอความมั่นคง

ของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือสวนไดเสีย อันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น ทั้งน้ี ตามที่

กฎหมายบัญญัติ" 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลทองฟา  จึงเห็นความสําคัญศูนย 

ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา จึงไดจัดทํากิจกรรม “การออกระเบียบจัดต้ังศูนยขอมูล

ขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา”  เพื่อบริการประชาชนและหนวยงานราชการอื่น  เปนประโยชน

ตอการเผยแพรขาวสารและขอมูลตาง ๆ  ใหทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน 

 

3.วัตถุประสงค 

3.1  เพื่อใหบริการ คําแนะนําผูที่มีขอรับขอมูลขาวสาร 

3.2 เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและ 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยเปดเผยเปนหลัก 

3.3 เพื่อใหผูมาใชบริการมีศูนยบริการที่สะดวก รวดเร็ว  ยกระดับคุณภาพการบริการ ย้ิมแยม 

แจมใส  ใสใจบรกิาร  ประชาชนผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด 

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

เจาหนาที่ /พนักงานจาง องคการบรหิารสวนตําบลทองฟา  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
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ศูนยขอมูลขาวสาร องคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

6. วิธีการดําเนินการ 

  1. ประชุมเพื่อวางกรอบและแนวทางการจัดต้ังศูนยขอมลูขาวสาร(ปรบัปรุง) 

  2. แตงต้ังคณะกรรมการศูนยขอมูลขาวสารขององคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

  3. แตงต้ังเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

  4. แตงต้ังเจาหนาที่ประจําจุดประชาสัมพันธ     

  5. แตงต้ังมอบหมายหนาที่ผูรับผิดชอบการรับฟงความคิดเหน็ของประชาชน       

  6. รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตอผูบริหารเพือ่ปรบัปรงุแกไขจุดบกพรอง                               

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

กองคลงั 

กองชาง 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 ผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด 

   10.2 คุณภาพการบริการไดรับการประเมินอยางยอดเย่ียม 

          10.3 การทํางานเปนไปตามหลกัเกณฑและวิธีการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดีและ

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยนโยบายเปดเผยเปนหลัก 

  10.4 สรางภาพลักษณที่ดีขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา  ในการเสริมสราง 

ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานโดยเสมอภาคและเทาเทียม 
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โครงการท่ี 5 

1. ชื่อโครงการ 

  กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินขององคการ

บริหารสวนตําบลทองฟา และการรับ เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  

2. หลักการและเหตุผล  

  การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมาก

ในการบริหารงานของ ราชการสวนทองถ่ินในดานตางๆ การบริหารงานราชการสวนทองถ่ินตองสามารถ

ตรวจสอบได ตองมีความโปรงใส ตองให ประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อ

เปนการปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค 

  เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหประชาชนไดรับรู เพื่อประชาสัมพันธการ

ปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อ สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต

ประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสรางและ พัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็งเพื่อใหมีระบบ และกลไก ในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือ

การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในภาครัฐ  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

  ประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลทองฟา  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

  องคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

6. วิธีดําเนินการ  

  เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อ

จัดจาง จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษีทองถ่ิน และการรับเรื่องรองเรียน

ทางดานการเงินการคลัง ผานทางเว็บไซตของ องคการบริหารสวนตําบลทองฟาและปดประกาศขอมูลดังกลาว

ที่บอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ  

  ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

   ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสไดตรวจสอบการ

บริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา ทําใหลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปรงใสในการ

ปฏิบัติงาน 
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โครงการท่ี 6 

1. ชื่อโครงการ :  

  กิจกรรมสรุปผลการดําเนินงานแตละไตรมาส 6 เดือน 1 ครั้ง 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   การติดตามถือไดวาเปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ 

ดําเนินการอยูโดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให

ขอมูลปอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาที่กําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของ

วิธีการดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานให

ลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาที่กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับ

นอยกวาที่ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความ

ขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจาก

โครงการจากหลักการและเหตุผลดังกลาว ในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิด

ประสิทธิภาพในการใชตนทุน (cost-effective) ดําเนินงานดานตางๆ ยกตัวอยางเชน การใหขอมูลปอนกลับ

เกี่ยวกับการบรรลเุปาหมายของโครงการตางๆ, การระบุปญหาที่เกดิข้ึนในโครงการและการเสนอทางแกปญหา, 

การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย, การติดตามดูประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริหาร

โครงการมักจะไมใหความสําคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เน่ืองจากวาเปนสิ่งที่ตองใชเทคนิคเชิง

วิชาการคอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาที่ของหนวยงานระดับสูงกวาเปนผูดําเนินการ นอกจากน้ียังเสีย

คาใชจายสูง และกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวข้ึนอยูกับความ

จําเปนและทรัพยากรที่มีอยู องคการบริหารสวนตําบลทองฟา  จึงเห็นความสําคัญของกิจกรรมสรุปผลการ

ดําเนินงานแตละไตรมาส 6 เดือน 1 ครั้งขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา จึงไดจัดทํามาตรการ ใหมี

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากย่ิงข้ึน  เปนประโยชนตอการติดตามผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน

ตําบลทองฟา วาเปนไปตามแผนการดําเนินงานหรือไมเพื่อใหเปนไปตามการจัดทําแผนดําเนินงานขององคการ

บริหารสวนตําบลทองฟา 

3.วัตถุประสงค 

๑) เพื่อดําเนินการใหครบแตละไตรมาส  

2) เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางสวนงานภายในกับหนวยงานภายนอก  

ที่เกี่ยวของ  

3) เพื่อเปนการติดตามผลการดําเนินงาน  

4) เพื่อเปนการใชขอมูลในการวิเคราะหและนําขอมูลขาวสารมาประยุกตใชในการสงเสริม 

การปฏิบัติงานของบุคลากรและการพัฒนาองคกร 

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  เจาหนาที่/พนักงานจาง องคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

พื่นที่องคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

6. วิธีการดําเนินการ 

  1. แตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบและจัดการติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงาน  

2. จัดทําระเบียบและข้ันตอนการดําเนินงานอยางเปนระบบ  

3. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการดานขอมูลขาวสารของหนวยงาน  

5. มีการทบทวนผลสําเร็จของการดําเนินงานของหนวยงาน 

  6. รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตอผูบริหารเพื่อปรับปรุงแกไขจุดบกพรอง                               

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

กองคลัง 

กองชาง 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 ผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด   

   10.2 ระเบียบและข้ันตอนการจัดการดําเนินงานของหนวยงานอยางเปนระบบ  

         10.3 การทํางานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ ดีและ

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  โดยนโยบายเปดเผยเปนหลัก 

  10.4 สรางภาพลักษณที่ดีขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา  ในการเสริมสราง 

ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานโปรงใสตรวจสอบได 
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โครงการท่ี 7 

1. ชื่อโครงการ 

  : มาตรการ “จัดใหมีชองทางทีป่ระชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบรหิารสวนตําบล

ทองฟา” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   ภารกิจสวนหน่ึงของ การดําเนินการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 

2540 โดยเปนกระบวนการ ที่สงเสริมสิทธิการไดรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการของประชาชน 

รวมทั้งเปนกลไก ที่สําคัญในการผลักดันใหเกิดกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ที่นํา ไปสูการบริหาร 

ราชการแผนดินที่มีความโปรงใส การเปดเผยและการตรวจสอบไดในดานขอมูลขาวสารน้ันเปนกระบวนการ

หน่ึง ที่จะนําไปสูการสรางความโปรงใสของหนวยงาน ดังน้ัน ในการพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารของราชการ 

หนวยงานภาครัฐจะตองมีกระบวนการเพื่อเสริมสรางความโปรงใสดวยการเปดเผยขอมูลขาวสารที่ ชัดเจนและ

มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในหนวยงานที่เหมาะสม เพื่อนําไปสูการขจัด ความไมโปรงใสและการ

ดําเนินการตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่เนนการเปดเผยขอมูล

ขาวสารและการแสดงใหเห็นถึงความโปรงใสของหนวยงานของรัฐ การจัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารของราชการ

เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูน้ัน หนวยงาน ของรัฐจําเปนตองจัดระบบและชองทางในการเผยแพรขอมูลที่

หลากหลาย เพื่อใหประชาชนไดรับรู รับทราบขอมูลมากที่สุด การจัดระบบและการเผยแพรขอมูลขาวสารน้ัน 

สามารถดําเนินการได ตามศักยภาพของหนวยงาน เชน การจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบดานขอมูลขาวสารและ

สารสนเทศ การประกาศขอมูลขาวสารที่หนวยงานหรือมีการเผยแพรดวยวิธีการและสื่ออื่น ๆ เชน ทางวิทยุ

ชุมชน เว็บไซตของหนวยงาน หอกระจายขาว  เสียงตามสาย  แผนพับ ใบปลิว การจัดนิทรรศการ เปนตน ซึ่ง

เปนการ จัดระบบและพัฒนาศูนยขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมายและการดําเนินการเพื่อใหประชาชนได 

เขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางเขาถึงไดมากที่สุด 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลทองฟา  จึงเห็นความสําคัญ 

ของขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา จึงไดจัดทํามาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชน

เขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา”  ใหมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากย่ิงข้ึน  เปน

ประโยชนตอการเผยแพรขาวสารและขอมูลตาง ๆ  ใหทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน

และเขาถึงไดงาย 

3.วัตถุประสงค 

๑) เพื่อปองกันการเรื่องรองเรียนในกรณีฝาฝนพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 

 2540  

2) เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางสวนงานภายในกับหนวยงานภายนอก  

ที่เกี่ยวของ  

3) เพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลขาวสารของหนวยงาน  

4) เพื่อเปนการใชขอมูลในการวิเคราะหและนําขอมูลขาวสารมาประยุกตใชในการสงเสริม 

การปฏิบัติงานของบุคลากรและการพัฒนาองคกร 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 

เจาหนาที่ /พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลทองฟา  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

ศูนยขอมูลขาวสาร องคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

 

6. วิธีการดําเนินการ 

  1. แตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบและจัดการขอมูลขาวสารของหนวยงาน  

2. จัดทําระเบียบและข้ันตอนการจัดการขอมูลขาวสารของราชการอยางเปนระบบ  

3. จัดทําการจัดทําแผนภาพแสดงข้ันตอนการจัดการขอมูลของหนวยงาน  

4. มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการดานขอมูลขาวสารของหนวยงาน  

5. มีการทบทวนผลสําเร็จของการจัดการขอมูลขาวสารของหนวยงาน 

  6. รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตอผูบริหารเพื่อปรับปรุงแกไขจุดบกพรอง                               

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

กองคลัง 

กองชาง 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

10.1 ผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด  การเขาถึงขอมูลขาวสารมีหลากหลายชอง 

ทางและเขาถึงงาย 

   10.2 ระเบียบและข้ันตอนการจัดการขอมูลขาวสารของราชการอยางเปนระบบ มีแผนภาพ 

แสดงข้ันตอนการจัดการขอมูลของหนวยงานผูใชบริการเขาใจงายและมีความพึงพอใจการใชขอมูลอยางสูงสุด 

         10.3 การทํางานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ ดีและ

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540  โดยนโยบายเปดเผยเปนหลัก 

  10.4 สรางภาพลักษณที่ดีขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา  ในการเสริมสรางธรรมา 

ภิบาลในการปฏิบัติงานโปรงใสตรวจสอบได 
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มิติท่ี  3 : การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

3.2  การรับฟงความคิดเห็นการรับและตอบสนองเร่ืองรองเรียน/รองทุกขของประชาชน 

 

 

โครงการท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําประชาคมแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

องคการบริหารสวนตําบลทองฟา  เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จัดต้ังข้ึนโดยมี 

วัตถุประสงคเพื่อเปนการกระจายอํานาจการบรหิารงานจากสวนกลาง  เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการ

และแกปญหาของประชาชนไดอยางทั่วถึง   การพัฒนาทองถ่ินน้ันยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชน ดังน้ัน

ประชาชนจึงมีบทบาทสําคัญในการกําหนดอนาคตของชุมชนของตนเอง ไมวาจะรวมคิด รวมทํา รวมวางแผน

และรวมพัฒนาทองถ่ินของตน  องคการบริหารสวนตําบลทองฟา จึงไดจัดเวทีประชาคมข้ึน  เพื่อรับทราบ

ปญหา ความตองการของประชาชน และใหประชาชนไดรวมคิด รวมทํา รวมเสนอแนวทางแกไขปญหา และ

ความตองการของชุมชนเพี่อจะไดรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห พิจารณา นํามาจัดทําแผนพัฒนาตําบล ให

สอดคลองกับความตองการของชุมชนและเกิดประโยชนสุขตอประชาชน  และความเจริญของทองถ่ินย่ิงข้ึน

ตอไป 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลทองฟา  จึงเห็นความสําคัญ 

ของการรับฟงความคิดเห็น  การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน รองทุกข ปญหา ความตองการของประชาชน

จึงไดจัดทําโครงการประชาคมแผนชุมชน เพี่อจะไดรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห พิจารณา นํามาจัดทํา

แผนพัฒนาตําบล ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและเกิดประโยชนสุขตอประชาชน  และความเจริญ

ของทองถ่ิน 
 

3.วัตถุประสงค 

  3.๑ เพื่อรบัทราบปญหา และความตองการของประชาชน 

  3.๒ เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนพฒันาทองถ่ินของตนเอง 

  3.๓ เพื่อนําขอมลูมาจัดทําแผนพฒันาตําบลใหสอดคลองกบัความตองการของประชาชน 

  3.๔ เพื่อใหการพฒันาทองถ่ินมีประสทิธิภาพ ชุมชนมีความเขมแข็งและย่ังยืน  

  3.๕ เพื่อสรางความเขาใจในบทบาทหนาที่ของอบต.  ประชาชน  และประชาสัมพันธงานของ

อบต. 

            3.๖  สงเสริมการพฒันาประชาธิปไตยของประชาชน 

3.๗ เพื่ออํานวยความสะดวกประชาชนในการชําระภาษี ใหคําปรึกษาดานภาษีและดาน 

กฎหมายเบื้องตน  รับฟงปญหาและขอรองเรียนตางๆ 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

 ประชาชน หมู 2-8 
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5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

๑.  ประชาคมหมูบาน(เวทีประชาชน) หมูที่ 2-8  ตําบลทองฟา (ตามแผนปฏิบัติการ) 

           ๒.  ประชาคมตําบล  ณ  ที่ทําการหมูบาน 

6. วิธีการดําเนินการ 

๖.๑ จัดประชุมคณะทํางาน เพือ่วางแผนปฏิบัติการ 

  ๖.๒ ประสานงาน สมาชิก อบต. / กํานัน / ผูใหญบาน/หนวยงานราชการ   

            ๖.๓ ประชาสมัพันธการจัดประชาคมหมูบานใหทุกหมูบานทราบ  

  ๖.4  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

  ๖.5  ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ระหวางเดือน กุมภาพันธ  ถึง  พฤษภาคม  ของทุกป 

8. งบประมาณดําเนินการ 

10,000.-(หน่ึงหมื่นบาทถวน) 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

๙.๑ ไดรับทราบปญหา ความเดือดรอน ความตองการของประชาชน 

  ๙.๒ ไดรับขอมลูเพื่อนํามาจัดทําแผนพฒันาตําบลไดสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน

อยางแทจริง 

  ๙.๓ ประชาชนมีความภาคภูมิใจที่ไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตน 

๙.๔ ไดรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะทีห่ลากหลาย นํามาปรับปรุงแกไข ในการบรหิารงาน 

เพื่อพฒันาทองถ่ิน ใหเกิดการพฒันาตอไป 

       ๙.๕  ประชาชนไดทราบถึงบทบาท อํานาจหนาที่ขององคการบรหิารสวนตําบลทองฟาและ

บทบาทหนาที่ของตนเองที่มีตอการพัฒนาตําบลของตน 
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โครงการท่ี 2 

1.  ชื่อโครงการ :  

  การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

2.  หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

   “บุคคลยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขและไดรับแจงผลการพิจารณาภายในเวลา

อันรวดเร็ว”  ดังน้ัน การรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนจึงเปนการใชสิทธิของประชาชนที่สามารถกระทําไดใน

กรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมจากกลไกการทําหนาที่ของหนวยงานหรือเจาหนาที่ของรัฐเพื่อใหการบริการใน

การรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  สะดวกรวดเร็วในการใหบริการใหคําแนะนําและคําปรึกษาปญหาความ

เดือดรอน  ชวยเหลือในดานการดําเนินการแกไขปญหา  ประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  

ดังน้ัน องคการบรหิารสวนตําบลทองฟา จึงไดมีมาตรการการดําเนินงานศูนยรับเรื่องราว 

รองทุกของคการบริหารสวนตําบลทองฟาเพื่อใหการบริการในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  สะดวกรวดเร็ว

ในการใหบริการใหคําแนะนําและคําปรึกษาปญหาความเดือดรอน  ชวยเหลือในดานการดําเนินการแกไขปญหา  

ประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของข้ึน 

3.  วัตถุประสงค 

(๑) เพื่อสนับสนุนนโยบายการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในภาครัฐ ของรัฐบาล และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม  

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

  (๒) เพื่อสงเสริมขาราชการและเจาหนาที่ศูนยดํารงธรรมระดับตําบล ศูนยดํารงธรรมอําเภอ 

ใหมีจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย สุจริต นําไปสูการปฏิบัติราชการแบบธรรมาภิบาล 

  (3) เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนใหคําแนะนําและคําปรึกษา  ปญหาความเดือดรอน  

ชวยเหลือในดานการดําเนินการแกไขปญหา  ประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

  (4)  เพื่อใหการบริการในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข  ชัดเจนและการใหบริการสะดวก

รวดเร็ว เปนธรรมและเที่ยงตรง โดยเสมอภาคและเทาเทียมทุกชนช้ันโดยไมเลือกปฏิบัติ 

  (5) เพื่อเสริมสรางแนวคิดยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  ที่มุงเนนความโปรงใสตรวจสอบ

ได ซื่อสัตยสุจริต สรางทัศนคติ คานิยม ตอตานผูมีความประพฤติในทางทุจริตคอรัปช่ัน และพรอมเปนตัวอยางที่

ดีใหแกครอบครัวและสังคม  

4.  เปาหมาย/ผลผลิต 

เจาหนาที่  พนักงาน ตอบขอรองเรียนใหทันเวลาที่กําหนด 

5.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

6.  วิธีการดําเนินการ 

     1. จัดทําคําสั่งแตงต้ังเจาหนาประจําศูนยรบัเรื่องรองเรียน/รองทกุข   

2. ดําเนินการตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

3. รายงานผลการดําเนินการและแจงความคืบหนาใหผูบริหารทราบ  
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7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  )ปงบประมาณ  พ..2561ศ – 2564(  

8.  งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

 

9. ผูรับผิดชอบ 

สํานักปลัดองคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

                10.1 ปญหาความเดือดรอน ความขัดแยงในชุมชนไดรับการแกไขและไกลเกลี่ยลดลง   

 10.2 มีศูนยรับเรื่องราวรองทกุขของประชาชนที่เดือดรอน มีปญหา  

 10.3 ประชาชนมีที่พึง่พิงดานกฎหมายและเขารบับริการปรกึษาปญหาดานตางๆ 

      10.4 เกิดภาพลักษณที่ดีตอองคกร ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา

เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ึนและทําใหประชาชนมีความศรัทธาตอการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล  

ทองฟาย่ิงข้ึน 
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โครงการท่ี 3 

1. ชื่อโครงการ :  

  การปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนของศูนยรับเรื่องรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

 ศูนยบริการสาธารณสุของคการบริหารสวนตําบลทองฟา เปนหนวยบริการ ในการใหบริการ

แกประชาชนแบบองครวม ผสมผสานและตอเน่ือง สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนทั้งในดาน 

เพื่อมุงเนนใหประชาชนไดรับบริการที่มีมาตรฐานอยางเทาเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญของ 

ประเทศไทย การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เปนกลไกหน่ึงในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการใหดีย่ิงข้ึน 

รวมทั้งเปนชองทาง ที่เปดใหประชาชนไดมีสวนรวม และไดรับบริการที่มีความเทาเทียมและโปรงใส 

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพื่อเปนชองทางในการรับเรือ่งรองเรยีน หรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน  

  3.2 เพื่อใหประชาชนไดทราบข้ันตอน และกระบวนการในการรองเรียน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

   มีชองทางและกําหนดข้ันตอนกระบวนการในการรองเรียน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

  องคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

6. วิธีดําเนินการ  

  จัดทําข้ันตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน ไดแก - กลอง

รับความคิดเห็นติดต้ังไว ณ บริเวณจุดใหบริการ  ผานเว็บไซตองคการบริหารสวนตําบลทองฟา- ผาน 

facebook องคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

  4 ปตามแผน (2561-2564)  

8.งบประมาณดําเนินการ  

  ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบ  

  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

  ประชาชนไดรับทราบข้ันตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการรับ

เรื่องรองเรียน 
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โครงการท่ี 4 

1. ชื่อโครงการ  

   โครงการ อบต .สัญจรพบประชาชนเพื่อรับฟงปญหาของประชาชนในตําบลทองฟา 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

  องคการบริหารสวนตําบลทองฟา เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมี

เปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดาน ตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ

เกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวา ประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยาง

สะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการประชาชนเปนไป

อยางตอเน่ืองและเปนการใหบริการในเชิงรุก จึงไดจัดทํา โครงการองคการบริหารสวนตําบลทองฟาเคลื่อนที่ 

เพื่อสํารวจความตองการของประชาชนตามครัวเรือนวาตองการใหองคการบริหารสวนตําบลทองฟาดําเนินการ

ใหบริการ ในดานใดบาง และใหบริการงานดานตางๆ ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ อาจดําเนินการดวยตนเองหรือ

รวมมือกับองคกรเอกชนโดย เนนใหบริการฟรแีกประชาชน หรือหากจําเปนตองคิดวาบริการก็ใหคิดในอัตราถูก

ที่สุด เพื่อใหประชาชนเดือดรอนนอยที่สุด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน  

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยไมตองเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงาน

องคการบริหารสวนตําบลทองฟา ซึ่งอาจเสียคาใชจาย หรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน  

  3.2 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยาง

ถูกตองหรือนํามาเปน ขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป  

  3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา

กับประชาชนในพื้นที่  

4. เปาหมาย/ผลลัพธ  

  นําบริการในหนาที่ของทุกสวนงานขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา ออกไปใหบริการแก

ประชาชนหมุนเวียนชุมชนตางๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทองฟา ทั้งหมด รวมกับการประชุมเวที

ประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

  กําหนดใหออกองคการบริหารสวนตําบลทองฟาเคลื่อนที่รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทํา

แผนพัฒนาชุมชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทองฟาโดย  

6.วิธีดําเนินการ  

  1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 

  2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย  

  3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาที่ที่จะนําไปใหบริการ

แกประชาชนในเขต องคการบริหารสวนตําบลทองฟาทั้งหมด  

  4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลือ่นที่ (รวมกับกองสวัสดิการสังคมในการ

ประชาคมทํา แผนพัฒนาชุมชน  
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  5. ประสานงานกับทุกสวนงาน  

  6. ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบลวงหนาทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ

เคลื่อนที่ ตัวอยางแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

  7. นํากิจกรรมงานในหนาที่ออกบริการประชาชน 

  8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

  กําหนดออกใหองคการบริหารสวนตําบลทองฟาเคลื่อนที่รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทํา

แผนพัฒนาชุมชน ในเดือนมีนาคม  

8. งบประมาณดําเนินการ 

  20,000 บาท  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา องคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

  10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลทองฟา ซึ่งไดเขา

รวมโครงการฯ ไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พรอมทั้งไดรับทราบนโยบายตางๆ ขององคการบริหาร

สวนตําบลทองฟาอยางทั่วถึง  

  10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลทองฟา มีโอกาสไดแสดงความ

คิดเห็นโดยมีเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทองฟารวมรับฟง ทั้งในเรื่องการดําเนินงานขององคการ

บริหารสวนตําบลทองฟา และความตองการดานสาธารณูปโภคของประชาชน 
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โครงการท่ี 5 

1. ชื่อโครงการ  

  กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจรงิใหผูรองเรียน/รองทกุขรบัทราบ  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

  การแตงต้ังเจาหนาที่ในการรบัเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิง่สําคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่

ราชการทกุครั้งจะตองม ีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบ

ขอเท็จจรงิ ขอกฎหมายที่ถูกตอง และตอง เปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามข้ันตอนเรือ่งการรองเรียน

รองทกุขเสรจ็แลวใหแจงผูรองรบัทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน  

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายทีเ่กี่ยวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต  

  3.2 เพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวย

ตรวจสอบมาปฏิบัติ  

  3.3 เพื่อใหผูรองไดรับทราบข้ันตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริม

ภาคประชาชนรวม ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ  

4. เปาหมายการดําเนินการ 

   ผูรองเรียนรองทุกขทกุราย  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

  องคการบรหิารสวนตําบลทองฟา  

6. วิธีการดําเนินการ  

  ตรวจสอบขอเท็จจรงิแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

  ปงบประมาณ 2561-2564  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ  

  สํานักปลัดองคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

9. งบประมาณดําเนินการ  

  ไมใชงบประมาณ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

  10.1 การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย  

  10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทกุข 
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มิติท่ี 3 

3.3  การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจกราขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

โครงการท่ี 1 

 

1. ชื่อโครงการ  

        มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2548 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกร

จัดทําแผนพัฒนาขององคกร ปกครองสวนทองถ่ินในรูปของคณะกรรมการ ดังน้ัน เพื่อใหองคการบริหารสวน

ตําบลทองฟา ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบองคการบริหารสวนตําบลทองฟา มีองคกรในการ

จัดทําแผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2548 องคการบริหารสวนตําบลทองฟาโดยกอง วิชาการและแผนงาน จึงแตงต้ังคณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทองฟาข้ึน  

3. วัตถุประสงค  

  1.เพื่อสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทองฟาและตัวแทนประชาชนจากทุก

ภาคสวนไดมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการ จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวน

ตําบลทองฟา และแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลทองฟา ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ 

ประชาคมองคการบริหารสวนตําบลทองฟาฯ และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

กําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทองฟาจํานวน 8 คน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

  องคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

6. วิธีดําเนินการ  

  จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อคัดเลือกผูแทนประชาคมองคการบริหารสวนตําบล

ทองฟา  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทองฟา บางตําแหนง

ในปจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตามที่ระเบียบฯ กําหนด ในวันที่ 16 กันยายน 25xx องคการ

บริหารสวนตําบลทองฟาจึงตองดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหนงดังกลาวมาดํารง ตําแหนงคณะกรรมการ

สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลทองฟา แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหนง 
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ภายใน 30 กันยายน 25xx เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2558 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7(2) และขอ 9 ที่กําหนด  

8. งบประมาณดําเนินการ  

  ไมใชงบประมาณ 

 

 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

  งานวิเคราะหนโยบายและแผน องคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

  องคการบริหารสวนตําบลทองฟา มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนตําบลทองฟา เพื่อเปนองคกรในการยกรางหรือจัดทําราง แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการ

บริหารสวนตําบลทองฟา และรางแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลทองฟาเพื่อใชเปนแผนพัฒนาในการ

พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทองฟา ความ ตองการของประชาคมและชุมชนในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลทองฟาดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการ ทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

โครงการท่ี 2 

1. ชื่อโครงการ  

  ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

  กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนกฎหมายที่

คอนขางใหมและมีจํานวน หลายฉบับดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญของการ

กระจายอํานาจและการมีสวนรวมของประชาชน ตอการกระจายอํานาจ องคการบริหารสวนตําบล จึงไดจัดทํา

โครงการ อบต.สัญจร ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคม ตําบลประจําป  ข้ึน เพื่อใหประชาชนมีความรู

ความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมี สวนรวมของประชาชนตอการพัฒนา

ทองถ่ินตนเอง  

3. วัตถุประสงค  

  เพื่อใหการบริหารจดัการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบ

ไดเพื่อเผยแพรความรู ใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อ

รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการ พัฒนาทองถ่ิน และรายงานการดําเนินงานประจาํปงบประมาณ อีกทาง

หน่ึงดวย  

4. เปาหมาย  

  ผูนําองคกรประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชน

แพทยประจําตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจน

ประชาชนทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 600 คน  

5. วิธีดําเนินการ  

  5.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานที่  

  5.2 แตงต้ังคณะทํางาน  

  5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม  

  5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

  5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด  

6. ระยะเวลาการดําเนินการ  

  4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564)  

7.  พ้ืนท่ีดําเนินการ 

  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

8. งบประมาณ  

  ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทองฟา  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  
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  ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึง

ความสําคัญของการกระจาย อํานาจและเปนการสรางทัศนคติที่ดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหาร

ราชการสวนทองถ่ิน 

 

 

โครงการท่ี 3 

 

1. ชื่อโครงการ 

  การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

  การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพื่อมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการ

พัฒนาทองถ่ินเปนสําคัญ จึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซึ่งถือวาเปนประชาชนกลุมหน่ึงในชุมชน สรางแผน

ชุมชนข้ึนมาดวยตนเอง ดังความหมายของ แผนแมบทชมชุนที่วา “แผนชุมชนเปนการทํางานเพื่อตองการให

ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง” การสรางภูมิคุมกัน ปองกันเงื่อนไขจากภายนอก

เขาไปทําใหชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมด้ังเดิม และว่ิงตามกระแสเงิน ทําให ชุมชนไดรับการเรียนรู รูจัก

ชุมชนของตนเองสามารถคนหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแกไข ปญหาใน

อนาคตได และการประสานกบัหนวยงานทุกภาคสวน เพื่อใหเกิดความรวมมือเปนพลงัสาํคัญในการแกไขปญหา

ที่ตอบ มนองความตองการของชุมชน ในปจจุบันและปองกันปญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได  

3. วัตถุประสงค  

  เพื่อใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจํากัดของ

ชุมชนในการพัฒนาอยางมี เปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุม

สามารถกําหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความ ตองการของชุมชนไดคิดเปนและกลาที่จะตัดสินใจดวยตนเองได  

4. เปาหมาย  

  ทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

5. วิธีดําเนินการ  

  5.1 ประชุมผูบริหาร กํานันผูใหญบาน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อวางแผนการดําเนินงาน 

  5.2 ประชาสัมพันธโครงการพรอมใหความรูแกประชาชนในพื้นที่ โดยใชหอกระจายขาวและ

เสียงตามสายในหมูบาน  

  5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกําหนดการ  

  5.4 สงแผนชุมชนใหหนวยงานที่เกี่ยวของ  

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 

   4 ป (ปงบประมาณ 2561-2564)  

7. งบประมาณดําเนินการ 

   ไมใชงบประมาณ 
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8.  สถานท่ีดําเนินการ 

  ที่ทําการหมูบานทุกหมู 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

  ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู

ไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับสภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางทั่วถึงและเทาเทียม

ความรวมมือกันของคนในชุมชนจะ กอใหเกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรตอกันได รวมทั้งปลูกฝงทัศนคติ คานิยมที่ดี

ใหกับลูกหลานสามารถหาแนวรวมในการทํางานเพื่อ พัฒนาชุมชนทองถ่ินของตนเองได 

 

โครงการท่ี 4 

1. ชื่อโครงการ  

  มาตรการแตงต้ังตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลทองฟาไดดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปในดานการจัดซื้อจัดจาง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาค

ประชาชน (ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับ มาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวน

ตําบลทองฟา 

3. วัตถุประสงค  

  เพื่อเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหาร

สวนตําบลทองฟาอยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลทองฟาไดมีกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาชนและ สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวม

อยางแข็งขัน กับมาตรการการปองกันการทุจริตใน องคการบริหารสวนตําบลน่ันคือไดทําหนาที่อยางถูกตอง 

4. เปาหมาย  

  ตัวแทนประชาคมหมูบานทั้ง 8 หมูบาน  

5. วิธีการดําเนินการ  

  5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหาร

สวนตําบลทองฟาอยางแข็งขัน สําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลทองฟาไดมีกฎหมายระเบียบ 

ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ตองไปมีสวนเกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบล

ทองฟาในหลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปน กรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน 

เปนกรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ  

  5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัสดุ 

เพื่อเรียนรูทําความเขาใจ ระเบียบตางๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง  
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6. ระยะเวลาการดําเนินการ  

  ดําเนินการทุกปงบประมาณ  

7.  สถานที่ดําเนินการ 

  ที่ทําการผูใหญบานทุกหมูบาน  

7. งบประมาณดําเนินการ 

   ไมใชงบประมาณ  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ  

  สํานักปลัดและสวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

  10.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคการ

บริหารสวนตําบลทองฟา 

  10.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและ

ตรวจสอบการดําเนินงานของ หนวยงานทองถ่ินของตนเอง 

 

 

โครงการท่ี 5 

1. ชื่อโครงการ   

  กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

  ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลทองฟาในฐานะ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการ ประเมินผลการปฏิบติัราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหาร

และปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทองฟาวาสัมฤทธ์ิผลตามเปาหมาย หรือไม ตลอดจนเปนการ

ตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการ

ปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา

ตอไป ดังน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ

และวิธีการ บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงไดจัดทําโครงการการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร

สวนตําบลทองฟาประจําปงบประมาณ เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล

ทองฟา มีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะสงเสริมใหองคการบริหารสวนตําบลทองฟา มีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติราชการ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ 

ประชาชน เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวน

รวมของประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยให

เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กฎหมายกําหนด  

3. วัตถุประสงค  
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  3.1 เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการปฏิบัติ

ราชการ  

  3.2 เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

ขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา และ เปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ

องคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

  3.3 เพื่อดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบล

ทองฟา 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

  คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร

สวนตําบลทองฟา 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

  องคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมขอมูล  

  6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ  

  6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ  

  6.4 จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของ องคการบริหารสวนตําบลทองฟา(ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 

ก.พ. 2558) จํานวน 7 คน ประกอบดวย (1) ผูแทนชุมชนองคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน (2) ผูแทน

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 2 คน (3) ผูทรงคุณวุฒิ 2 คน (4) ปลัด (อบจ./องคการบริหาร

สวนตําบลทองฟา/อบต.) เปนกรรมการและเลขานุการ (5) หัวหนาสํานักปลัด เปนผูชวยเลขานุการ (6) หัวหนา

ฝายบริหารทั่วไป เปนผูชวยเลขานุการ ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังน้ี 1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา ตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ บานเมืองที่ ดี ตัวอยาง

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๑๑๓ 2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

ปละ 2 ครั้งเปนอยางนอยแลวเสนอผลการ ประเมินใหองคการบริหารสวนตําบลทองฟา ทราบ เพื่อนําผลที่ได

จากการประเมินมาใชในการปรับปรุงแกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ ดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการ

บริหารสวนตําบลทองฟา3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ

องคการบริหารสวนตําบลทองฟาสําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําป 4) ดําเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่องคการ

บริหารสวนตําบลทองฟา มอบหมาย  

  6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ  

  6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน  

  6.7 การดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน  
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  6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆของ

องคการบริหารสวนตําบลทองฟา พรอมตัวช้ีวัด  

  6.9 การติดตามและประเมินผล  

  6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แลวรายงานใหผูบริหารพิจารณาทราบ

ปรับปรุงดําเนินการ แกไขตอไป  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ  

  ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

   สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

  ผลการปฏิบัติราชการขององคการบรหิารสวนตําบลทองฟาดีข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

 

โครงการท่ี 6 

1. ชื่อโครงการ  

  มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการ บานเมืองที่ดีขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่ง

สอดคลองกับหมวด 5 และ หมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 1. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 2. การบริหารราชการ

อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 3. การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังน้ัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการ

บริหารสวนตําบลทองฟาใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได เสริมสรางบทบาทของประชาชน เขามามีสวน

รวมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมูบาน และเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางและ วิธีการบริหารกิจการบานเมือง

ที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งสอดคลองกับหมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกา วาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

3. วัตถุประสงค  

  1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ใหเกิดความโปรงใส 

ตรวจสอบได เสริมสราง บทบาทของประชาชน 

   2. เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ

องคการบริหารสวน ตําบลทองฟาตัวอยางแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

  3. เปาหมาย ผูแทนชุมชน ผูแทนสภาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนพนักงานสวนตําบล  
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4. พื้นที่ดําเนินการ  

  องคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

6. วิธีดําเนินการโครงการ  

  6.1 จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ  

  6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองคการบริหารสวนตําบลทองฟาตามหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี  

  6.3 รายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบ ตามหลักเกณฑฯ กําหนด  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

  4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ 

   ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

  สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ  

  เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององคการ

บริหารสวนตําบลทองฟาหรือ โครงการที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทําใหองคการบริหารสวน

ตําบลทองฟามีความโปรงใส ตรวจสอบได 

 

 

โครงการท่ี 7 

1. ชื่อโครงการ 

  กิจกรรม “สรางเสริมการมีสวนรวมและการใชบริการสาธารณะของประชาชน” 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

  "บุคคลยอมมีสทิธิไดรับทราบขอมูล หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ 

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน เวนแตการเปดเผยขอมูลน้ันจะกระทบตอความมั่นคง

ของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือสวนไดเสีย อันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น ทั้งน้ี ตามที่

กฎหมายบญัญัติ" 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัด 

ใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กําหนดไวในมาตรา 9 ของกฎหมาย เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดู

ได ทั้งน้ีตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด ขอมูลขาวสารที่จัดให

ประชาชนเขาตรวจดูได ถามีสวนที่ตองหามมิใหเปดเผยตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยูดวยใหลบหรือตัด

ทอนหรือทําโดยประกาศอื่นใดที่ไมเปนการเปดเผยขอมูลขาวสารน้ัน บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของ

หรือไมก็ตามยอมมีสิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนา(copy right)  หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตองของขอมูล

ขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐจะตองรวบรวมไวใหประชาชนเขาตรวจดูได (public inspection) ได 
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ในกรณีที่สมควรหนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมใน

การน้ันก็ได ในการน้ีใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอย ประกอบดวย ทั้งน้ี เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะ

บัญญัติไวเปนอยางอื่น คนตางดาวจะมีสิทธิตามมาตราน้ีเพียงใดใหเปนไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง

(ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2541 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ

เกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู)  

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลทองฟา  จึงเห็นความสําคัญศูนย 

ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา จึงไดจัดทํากิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ.ขอมูล

ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540”  เพื่ออบรมใหความรูเสริมสรางความเขาใจในบทบาทและสิทธิหนาที่ของ

ตนเอง   
 

3.วัตถุประสงค 

      3.1 เพื่ออบรมเจาหนาที่และประชาชนที่สนใจมีความรูความเขาใจเกี่ยวกบั พ.ร.บ.ขอมลูขาวสาร 

ของราชการ พ.ศ.2540 

3.2 เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและ 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 อยางถูกตอง 

3.3 เพื่อใหความรูเสรมิสรางความเขาใจในบทบาทและสิทธิหนาที่ของตนเอง   

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

  4.1 เจาหนาที่/พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

  4.2 ประชาชนที่สนใจ หมูที่ 2 - 9 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

องคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

6. วิธีการดําเนินการ 

  1. ประชุมเพื่อวางกรอบและแนวทางการจัดอบรม 

  2. แตงต้ังคณะทํางาน 

  3. หนังสือเชิญประชุม 

  4. จัดประชุมและบรรยาย (พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ,สาระสําคัญของ

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และหนาที่ของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่รัฐ, สิทธิ

ของประชาชนตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐) 

  5. รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตอผูบริหารเพือ่ปรบัปรงุแกไขจุดบกพรอง                               

7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4  ป  (ปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2564) 

8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
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สํานักงานปลัดองคการบรหิารสวนตําบลทองฟา 

กองคลงั 

กองชาง 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

๑. ผูเขารับการฝกอบรม มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของ 

ราชการ 

  ๒. ผูเขารับการฝกอบรมปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการไดอยาง

ถูกตอง 

   ๓. ผูเขารับการฝกอบรมจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานของตนอยางถูกตอง 
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มิติท่ี 4 

4.1  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินเผนดินกําหนด 

 

โครงการท่ี 1 

1. ชื่อโครงการ 

  โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

 2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

  การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการ

บริหารสวนตําบลทองฟา เปนไปอยางมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจาก

การดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจ เกิดข้ึน ซึ่งการตรวจสอบภายในน้ันยังถือเปนสวนประกอบ

สําคัญที่แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทํา อยางเปนข้ันตอนที่ถูกตองตามระเบียบ 

และกฎหมายที่กําหนด โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวม เปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการบริหาร เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกทั้งยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน 

ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังน้ัน การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีมาตรฐาน

ประกอบกับมี ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของจะทําใหการปฏิบัติงานขององคการ

บริหารสวนตําบลทองฟา เปนไปอยางถูกตองและเปนไป ตามวัตถุประสงคของทางราชการ  

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐาน

ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  

  3.2 เพื่อพิสูจนความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และ

ดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

  3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ คําสั่ง มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด  

  3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม  

  3.5 เพื่อเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตางๆ ของสวนราชการเปนไปอยาง

เหมาะสม  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

  พนักงานองคการบริหารสวนตําบลทองฟาทุกหนวยงาน พนักงานครู และเจาหนาที่ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

  สวนราชการทุกหนวยงาน โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา และศูนยพัฒนา

เด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

6. วิธีการดําเนินการ  

  6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
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  6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการ

ตรวจสอบที่ยอมรับ โดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ

ระบบการควบคุมภายในและ ความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมนิผลการบรหิารและ

การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ  

  6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน 

รวมทั้งการบริหารงาน ดานอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ

ทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  

  6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งที่ทาง

ราชการกําหนด เพื่อให มั่นใจไดวาสามารถนําไปสูการปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับ

นโยบาย  

  6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล ตัวอยางแผนปฏิบัติการปองกันการ

ทุจริต 

7. ระยะเวลาการดําเนินการ  

  ทุกปงบประมาณ  

8. งบประมาณดําเนินการ  

  ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

  หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

  10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธ์ิของ

งานมากข้ึน 

  10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง  

  10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด  

  10.4 ลูกหน้ีภาษีโรงเรือนและที่ดินคางชําระลดนอยลง 
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โครงการท่ี 2 

1. ชื่อโครงการ 

  กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

  ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สาํคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไม

วาจะเปนในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลด

ความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับ ที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุ

ตามวัตถุประสงค ในอดีตที่ผานมาการบริหารงานของ หนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามที่

กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรือ่งๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 

และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให

ถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที่ทางราชการกําหนดไว ซึ่ งไมครอบคลุมถึงการจัดการดานอื่นๆ 

นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม

ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ

สะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของ หนวยงานน้ันๆ วามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หรือไมเพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทํา

ใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสมัฤทธ์ิผล ทั้งน้ี สาเหตุสวนหน่ึงอาจเกิดจากการกาํหนด

หนาที่และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการใหบุคคลใด

บุคคลหน่ึงเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาด

การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานที่กําหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการ

ควบคุม ภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ องคการบริหารสวนตําบลทองฟาพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมี

แนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

ในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบล

ทองฟาข้ึน  

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากร

เปนไปอยางประหยัด และคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ซาซอนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผล

เสียหายดานการเงินหรือดานอื่นๆ ที่อาจ มีข้ึน  

  3.2 เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเช่ือถือได สรางความมั่นใจ

แกผูบริหารในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ  

  3.3 เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบ

ขอบังคับตางๆ ของ หนวยงานอยางถูกตองและครบถวน  

4. เปาหมาย  
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  เพื่อใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลทองฟาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยู

ในระดับที่ยอมรับได ซึ่งจะทําใหการ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค  

5. วิธีดําเนินการ  

  5.1 แตงต้ังคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจ

เงินแผนดินวาดวยการ กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 ตัวอยางแผนปฏิบัติการปองกัน

การทุจริต  

  5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเน่ืองเพื่อใหการ

ปฏิบัติตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

ตําบลทองฟาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  

  5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพื่อสรุป

ขอมูล  

  5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวน

ตําบลและผูบริหารทราบ 

6. สถานท่ี/ระยะเวลาดําเนินการ  

  องคการบริหารสวนตําบลทองฟา/ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

7. หนวยงานรับผิดชอบ  

  ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

8. งบประมาณดําเนินการ  

  ไมใชงบประมาณ  

9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

  1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ  

  2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา  

  3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเช่ือถือได สามารถนําไปใชในการ

ตัดสินใจ  

  4. การปฏิบั ติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับที่วางไว  

  5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดีย่ิง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

   10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ที่ เสร็จตาม

กําหนดเวลา  

  10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข  

  10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  

  10.4 มีการจัดการความรูที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน  
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  10.5 ระดับความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุม

ภายใน (รอยละ 80 ในระดับมาก) 

 

โครงการท่ี3 

1. ชื่อโครงการ  

  มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544 กําหนดให องคการบริหารสวนตําบลทองฟา ในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดย

ใชมาตรฐานการควบคุมภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนิน

กิจกรรม หรือโครงการตางๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในตอ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหน่ึงครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้น 

ปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรบัตรวจจะ

บรรลุ วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช

ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ ดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การ

สิ้นเปลือง หรือการทุจรติในหนวยรับตรวจ ดานความเช่ือถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนําความ

เสี่ยงที่มีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อปองกันหรือลด

ความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน และใหสามารถบรรลุตาม วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงได

กําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตัวอยางแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพื่อใหสวนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ

เสี่ยงไปดําเนินการเพื่อ ควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล 

การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับ ตรวจ  

  3.2 เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ

เสี่ยงระบบควบคุม ภายในของสวนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผู

กํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด  

  3.3 เพื่อเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล  

4. เปาหมาย/ผลผลิต 

   ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

6. วิธีดําเนินการ  



145 

 

  6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบล

ทองฟา(ระดับองคกร) จัดสงรายงานแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ใหทุกสวนราชการไป

ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในสวนที่รับผิดชอบและมี การติดตามผลระหวางป  

  6.2 หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา นําแผนการปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงานผลการ

ดําเนินการตอที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย)  

  6.3 หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา รายงานผลการดําเนินการ

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

  6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

ประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความ

เพียงพอหรือไม หรือจะตองดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตอไป  

  6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบั ติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกํากับดูแลอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้น

ปงบประมาณ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ  

  ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

  สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

  10.1 สวนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการ

บริหารจัดการความเสี่ยง  

  10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

  10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงิน

แผนดินผูกํากับดูแลภายใน เวลาที่กําหนด ตัวอยางแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต   
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มิติท่ี 4 

4.2  การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตามชองทางท่ี

สามารถดําเนินการได 

 

โครงการท่ี 1 

 

1. ช่ือโครงการ  

  มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ

การบรรจุ แตงต้ัง การโอน ยาย 

 2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

  การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญหรือเปนหัวใจของ

องคกรจึงมักจะกําหนด หนาที่ของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบงัคับที่

ปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค 

องคการบริหารสวนตําบลทองฟาจึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแล

การ บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการ

บรรจุ แตงต้ัง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพื่อใหการ บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลทองฟาเปนไปอยาง

โปรงใส และสามารถตรวจสอบได  

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไป

ดวยความโปรงใสและเปน ธรรม  

  3.2 เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ

แตงต้ังการโอน ยาย  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

  พนักงานสวนตําบล พนักงานครูสวนตําบล พนักงานจาง ที่มีการดําเนินการดานการ

บริหารงานบุคคล  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

  องคการบริหารสวนตําบลทองฟาอําเภอบานตาก จังหวัดตาก 

6. วิธีการดําเนินการ  

  ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงต้ัง การโอน ยาย - แตงต้ัง

กรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแตงต้ัง องคการ

บริหารสวนตําบลทองฟาไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด - การสรรหา

การบรรจุแตงต้ังไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึง ประชาสัมพันธให

ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซต
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ขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา- มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บอรดประชาสัมพันธขององคการ

บริหารสวนตําบลทองฟา- ในการบรรจุแตงต้ังไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเปนกรรมการ 

รวมถึงมีการแตงต้ังประชาชนเพื่อ ตรวจสอบข้ันตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงต้ัง - การบรรจุแตงต้ัง

จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบติัและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) 

กอน - ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงต้ังองคการบริหารสวนตําบลทองฟาจะออกคําสั่งแตงต้ังไดตองไมกอน

วันที่องคการ บริหารสวนตําบลทองฟารับมติ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ตัวอยาง

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๑๒๒ การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง - แตงต้ังกรรมการจากภาคประชาชนให

มีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อน ตําแหนง องคการบริหาร

สวนตําบลทองฟาไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการขอบังคับที่เกี่ยวของ อยางเครงครัด - มี

การแจงผูที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง - มีการ

ประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตําบล 

ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหาร

สวนตําบลทองฟา- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง - มี

การแตงต้ังคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อน 

ตําแหนงเพื่อความโปรงใส - มีการออกคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน - ผูขอรับการ

ประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการที่ตนเองเห็น วาไม

เปนธรรมได - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง 

องคการบริหารสวนตําบลทองฟาจะออกคําสั่งแตงต้ังไดตองไมกอน วันที่องคการบริหารสวนตําบลทองฟารับ

มติคณะคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) การเลื่อนข้ันเงินเดือน - แตงต้ังกรรมการ

จากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่องคการบริหารสวน ตําบล

ทองฟาไดดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับที่เกี่ยวของ อยาง

เครงครัด - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให

บุคลากรทราบ - มีการแตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ

พิจารณาการเลื่อนข้ัน เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม - มีการประชุม

คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ัน เงินเดือน มี

การนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน ขอมูลประสิทธิภาพ

และ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม 

และขอมูลการลา เปนตน - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอ

สงสัย และโตแยงผลการประเมินที่ ไมเปนธรรม - นายกองคการบริหารสวนตําบลทองฟาออกคําสั่งการเลื่อน

ข้ันเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนข้ัน เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ัน

เงินเดือนใหพนักงานทราบโดยทั่วกัน  

7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

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

  ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

  ฝายบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ตัวชี้วัด 

   กําหนดเปนระดับข้ันของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณา

จากความกาวหนาของ ข้ันตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ ผลลัพธ ประชาชนมีสวนรวมใน

การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ยาย ขององคการ บริหารสวน

ตําบลทองฟาและมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมทั้งเปดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึน

ดังกลาวได 

โครงการท่ี 2 

 

1. ช่ือโครงการ  

  กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ  
 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

  การปฏิบัติงานดานการคลังเปนการทํางานที่ตองอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 

ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการทํางานตองอยูในกรอบ และตองมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกตอง 

ประชาชนหรือผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสราง ความสะดวกใหแกประชาชนมากที่สุดถูกตองทั้งระเบียบ

กฎหมาย ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสใน

การปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปรงใสไมเกิดการทุจริตคอรรัปชัน มีการทํางานมี

กระบวนการที่โปรงใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงินจากหนวยงานภายในและภายนอกไมพบ

ขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังที่เปดเผยขอมูลอื่นตอประชาชน  

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพื่อใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได  

  3.2 การใชงบประมาณอยางคุมคาและเปดโอกาสใหประชาชนสามารถซักถามและ

ตรวจสอบได  

  3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ  

  3.4 ในการบริหารจัดการตองทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตองมีการปรับปรุง

แกไขการทํางานขององคกร ใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถ

ตรวจสอบความถูกตองได  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

  ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทองฟาตําบลทองฟา 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  
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  องคการบริหารสวนตําบลทองฟา อําเภอบานตาก จังหวัดตาก  

6. วิธีดําเนินการ  

  จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 

การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 

และที่แกไขเพิ่มเติม โดยเปดเผยเพื่อให ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทองฟาตําบล

ทองฟาภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามที่กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินกําหนด เพื่อนําเสนอผูบริหารทองถ่ิน และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผย เพื่อให

ประชาชนทราบทุกสามเดือน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

  ตลอดปงบประมาณ 2561 และดําเนินการอยางตอเน่ือง  

8. งบประมาณดําเนินการ 

   ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

  กองคลังองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

  10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  

  10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  

  10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่หรือผูรับบริการ 
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โครงการท่ี 3 

1. ชื่อโครงการ   

  กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชน

ทรัพยสิน ขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

  การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนข้ันตอนหน่ึงของวงจรการบริหารการเงิน

การคลังขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน เจาหนาที่จะตองปฏิบั ติตามอํานาจหนาที่  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ 

จัดทําใบฎีกาเพื่อเปนรายจาย เบิกเงินออกจากคลังขององคกร ปกครองสวนทองถ่ินได สําหรับการใชประโยชน

ในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงาน ใหเปนไปตามระเบียบกฎหมาย

ทั้งการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการ ตรวจสอบ จึง

จําเปนตองมีกระบวนการข้ันตอนที่ถูกตอง มีความสุจริต สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ กองคลัง 

องคการบริหารสวนตําบลทองฟาจึงไดริเริ่มกิจกรรมเพื่อให การรับ จายเงินและการใชประโยชนทรัพยสินเกิด 

ความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย ขององคการบริหารสวน

ตําบลทองฟา 

3. วัตถุประสงค  

  เพื่อใหการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลทองฟาเกิดความโปรงใสตรวจสอบได  

4. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

  องคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

5. วิธีการดําเนินการ  

  มีการแตงต้ังกรรมการพิจารณางบประมาณ - มีการแตงต้ังกรรมการติดตามประเมินผลการใช

จายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปนกรรมการ - เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับ

การรับจายเงิน - สรุปผลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลทองฟาใหประชาชนทราบทางชองทาง

ตางๆ เชน ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เมื่อสิ้นปงบประมาณ  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

7. งบประมาณดําเนินการ  

  ไมใชงบประมาณ  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ งานการเงินและบัญชี  

  กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

9. ตัวชี้วัด  

  มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกข้ันตอน  

10. ผลลัพธ  
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  ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวน

ตําบลทองฟาทําใหเกิดความ โปรงใส ในการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

 

โครงการท่ี 4 

 

1. ชื่อโครงการ  

  กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

  องคการบริหารสวนตําบลทองฟาเห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวน

รวมตามเจตนารมณของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการ บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องคการ บริหารสวนตําบลทองฟาจึงไดดําเนินการสงเสริมการ

มีสวนรวมของประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจางจากตัวแทนชุมชน เพื่อให

ประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผานชองทางหรอืกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการ ตรวจสอบการจัดซื้อ

จัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุกข้ันตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ ไดรับ

ขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการใน

ระบบเปดจาก การปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชน

เขามามีสวนรวมกับภาครัฐมาก ข้ึน เพื่อกระตุนการปรบัเปลี่ยนสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการ

มีสวนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบ ราชการเพื่อตอบสนองความตองการและเพื่อประโยชนของ

ประชาชนเปนสําคัญ  

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ของ

องคการบริหารสวน ตําบลทองฟา 

  3.2 เพื่อปองกันการทุจริตในดานที่เกี่ยวของกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล

ทองฟาใหเกิดการพัฒนาได อยางคุมคา  

4. เปาหมาย  

  ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

  องคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปน

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง  

  6.2 จัดทําคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การพัสดุขององคกร ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงต้ังให
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มีผูแทนชุมชนเขารวมเปน กรรมการ แตองคการบริหารสวนตําบลทองฟาใหความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชน

เขารวมตรวจสอบเพื่อใหการดําเนินงานเปนไป อยางซื่อตรง โปรงใส โดยตัวแทนชุมชนไมตองรวมรับผิดหาก

เกิดความเสียหาย  

  6.3 จัดประชุมใหความรูความเขาใจแกคณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจางทุกครั้ง เพื่อให

เจาหนาที่และตัวแทน ชุมชนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจางและตรวจการ

จางอยางละเอียดและถูกตอง  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ  

  ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

  งานพัสดุ กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทองฟาตัวอยางแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

10. ผลลัพธ  

  การจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทองฟามีความโปรงใส โดยมีตัวแทนประชาชน

รวมตรวจสอบและไมเกิด ปญหาการทุจริตคอรรัปชัน 
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มิติท่ี 4 

4.3  การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถ่ิน 

 

โครงการท่ี 1 

 

1. ชื่อโครงการ   

  โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

  ในการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 

เงื่อนไข และหลักเกณฑ ตางๆ ที่สมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไดรับการเลือกต้ังมาจากประชาชนตอง

รูและยึดเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่ การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่เกิดข้ึนเปนประจําไมไดเกิดจาก

เรื่องขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 

เงื่อนไข และหลักเกณฑตางๆ ที่มักมกีารปรับปรงุเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติม เสนอเทาน้ัน หากแตเกิดจากความรู

ความเขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขที่เกี่ยวของอยาง ผิดๆ สงผลใหสมาชิก

สภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน โดยเฉพาะผูบริหารทองถ่ินตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิด ความ

เสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถ่ินขาด

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองลาชา เพราะไมตอบสนอง

ความตองการของประชาชน อยางแทจริง จากปญหาดังกลาวขางตน จึงจําเปนที่สมาชิกสภาทองถ่ินและ

ผูบริหารทองถ่ินตองมีความรู ความเขาใจระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ที่สําคัญและเกี่ยวของ

กับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันมีผลใหเกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน รวมทั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินไมตองเสี่ยงกับการ กระทําผิดกฎหมายหรือถูก

ตรวจสอบ ดังน้ัน เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทองฟาเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสิน มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวาง

ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติ สําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่อง

การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญ

วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา จึงได

จัดทําโครงการอบรมใหความรู ดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถ่ิน  

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทองฟาเพิ่มพูนความรูความ

เขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  

  3.2 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบลทองฟาxxxมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน และหน้ีสิน  



154 

 

  3.3 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทองฟา มีความรูความเขาใจมิ

ใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวาง ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหง

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต  

  3.4 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบลทองฟา มีความรูความเขาใจใน

แนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ เรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตาม

มาตรา 103 แหงกฎหมาย 

 

ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ ปองกันและปราบปรามการทุจริต  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

  ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทองฟาจํานวน 3 คน และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลทองฟาจํานวน 16คน รวม 19 คน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 

   สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทองฟาตัวอยางแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน  

  6.2 ประชาสัมพันธโครงการ วัน เวลา และสถานที่ใหแกผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนตําบลทองฟาเขารับการอบรม  

  6.3 อบรมใหความรูโดยวิทยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 

  6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ  

  ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา องคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

  10.1 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทองฟา ไดเพิ่มพูนความรูความ

เขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  

  10.2 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทองฟา มีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ หน้ีสิน 

  10.3 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทองฟา มีความรูความเขาใจมิให

ดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชน สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหง

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต  
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  10.4 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทองฟา มีความรูความเขาใจแนว

ทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการ รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตาม

มาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต 

 

โครงการท่ี 2 

 

1. ชื่อโครงการ 

  กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทความสําคัญย่ิงตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ 

และสังคม ดวยเหตุผล ดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมที่

จะรับภารกิจและการจัดบริการใหแก ชุมชนจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางย่ิง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรม

เปนสิ่งสําคัญประการหน่ึงที่องคการบริหารสวนตําบลทองฟาไดดําเนินการ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถ่ินมีความรู

และทักษะดานการปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติ หนาที่ รวมถึงมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับทองถ่ินดวย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถ นําความรูไปใชให

เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบล

ทองฟาจึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินใหเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานอยู เสมอ เพื่อเปนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถ่ิน ใหทองถ่ินมีความ เจริญกาวหนา 

3. วัตถุประสงค  

  3.1 เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความ

เขาใจในการทํางานตาม บทบาทและอํานาจหนาที่  

  3.2 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตาม

ระเบียบ กฎหมาย  

  3.3 เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง 

ตัวอยางแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทองฟาจํานวน 21 คน  

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

  องคการบริหารสวนตําบลทองฟาและหนวยงานที่จัดฝกอบรม  

6. วิธีการดําเนินการ  

  6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในองคการบริหารสวน

ตําบลและหนวยงาน ภายนอก เพื่อเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถ่ินเขารับการอบรมหรือรวม

ประชุมสัมมนาแลวแตกรณี  
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  6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชา

เพื่อสงสมาชิกสภา ทองถ่ินเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/

กองงานที่รับผิดชอบ  

  6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอ

ประธานสภา โดยผาน นายกองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

  6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน และ

รายงานเสนอนายก องคการบริหารสวนตําบลทองฟาทราบ  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

 

8. งบประมาณดําเนินการ  

  ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

10. ผลลัพธ  

  10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่  

  10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ  

  10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย  

11. ตัวชี้วัด  

  จํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลทองฟาจํานวน 21 ราย ไดรับการ

ฝกอบรมและศึกษาดูงาน 
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โครงการท่ี 3 

1. ชื่อโครงการ  

  มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน  

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

  คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาที่สาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือ

ผลประโยชนของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่รักษาผลประโยชน

ของสวนรวม หากใชตําแหนงหนาที่ที่ไดรับ มอบหมายกระทําการเพือ่ผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวา

มีการกระทําคอรรัปชันการปองกันและปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราช

กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคลองกับเกณฑ 

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ 

ทั้งน้ี เพื่อใหการ บริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความ

มั่นใจศรัทธา และไววางใจในการ บริหารราชการแผนดินของรัฐบาล  

3. วัตถุประสงค  

  สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

  คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

  องคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน  

  6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชัน

ขององคกรปกครองสวน ทองถ่ิน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ  

  ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

  10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู ความเขาใจเรื่องการคอรรัปชันและสามารถตรวจสอบ

การคอรรัปชันได  

  10.2 มีการมอบหมายใหคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนหนวยเฝาระวังการคอร

รัปชันในระดับองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 
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โครงการท่ี 4 

 

1. ชื่อโครงการ  

  กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ  

ปญหาการทุจรติที่เกดิข้ึนในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสยีหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนที่ทุกภาคสวนใน

สังคม จะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการขับเคลื่อน

ตางๆ ใหเกิดการเฝา ระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดไดตระหนักถึง

ปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมี สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค 

  3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต  

  3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต  

4. เปาหมาย/ผลผลิต  

  ประชาชนในตําบลทองฟา 

5. พ้ืนท่ีดําเนินการ  

  พื้นที่ในตําบลทองฟา อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 

6. วิธีดําเนินการ  

  6.1 ขออนุมัติจัดทําปายประชาสัมพันธ  

  6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ บริเวณทาแพขนานยนต  

  6.3 จัดเจาหนาที่รับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท  

  6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข  

  6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ  

  6.6 ดําเนินการปรับปรุงแกไขเรื่องที่ไดรับการรองเรียน  

7. ระยะเวลาดําเนินการ  

  4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณดําเนินการ  

  ไมใชงบประมาณ  

9. ผูรับผิดชอบโครงการ  

  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ  

  10.1 จํานวนเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  

  10.2 นําเรื่องที่ไดรับการรองเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแกไข 

 

 


