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คํานํา
การทุจริตเปนปญหาใหญของสังคมไทยมาเปนเวลานาน และฉุดรั้งความเจริญกาวหนาการ
พัฒ นาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ซึ่งในปจ จุบันไดท วีความรุนแรงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง ทําใหเกิดความเสียหายในวงกวาง โดยสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง
การปกครองและการบริห ารราชการเปนอยางมาก การแกปญ หาการทุจริตจึงเปนสิ่งสําคัญ ที่ห นวยงานใน
ภาครัฐ ซึ่ง เปน หนวยงานหลัก ในการขับ เคลื่ อ นประเทศไทยให มีความเจริญ ก าวหน าสามารถแข งขั นกั บ
ตางประเทศไดอยางทัดเทียมนานาอารยประเทศ ที่จะตองประสานความรวมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนเพื่อรวมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรควบคูไปพรอมๆกัน
โดยการปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนคานิยมอื่นๆ ที่ถูกตอง รวมทั้งเขาใจวิถีดําเนิน
ชีวิตที่สมควรและมีคุณคา
ประกอบกับ คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดมีคําสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อ งมาตรการ
ปอ งกันและแกไขปญ หาการทุจ ริตและประพฤติมิชอบ โดยทุก สวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนด
มาตรการหรือ แนวทางแก ไขป ญ หาการทุ จ ริต ประพฤติ มิ ช อบโดยมุ ง เน นการสร าง ธรรมาภิ บ าลในการ
บริหารงานและสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นเพื่อมิใหเกิดการ
ทุจริตได
เพื่อ ใหก ารดําเนินงานดัง กลาว บรรลุผ ลไดอ ยางเปนรูป ธรรม องคก ารบริห ารสวนตําบล
ทองฟา จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคการบริหารสวนตําบล
ทองฟาขึ้น เพื่อ ขับเคลื่อนยุทธศาสตรและกลยุท ธ ใหบ รรลุเปาหมายและเปนการถือ ปฏิบัติตามคําสั่ง คสช.
เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเปนนโยบายชาติดวย

องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
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สวนที่ 1 บทนํา
1. การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร
การวิเคราะหความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองคกร มีวัตถุประสงคเพื่อตองการบงชี้ความ
เสี่ยงของการทุจริตที่มีอยูในองคกรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หนวยงานที่อาจเกี่ยวของกับการกระทําทุจริต เพื่อพิจารณาวาการควบคุมและการปองกันการทุจริตที่มีอยูใน
ปจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม
การทุจริตในระดับทองถิ่น พบวาปจจัยที่มีผลตอการขยายตัวของการทุจริตในระดับทองถิ่น
ไดแก การกระจายอํานาจลงสูอ งคก รปกครองสวนท อ งถิ่น แมวาโดยหลัก การแลวการกระจายอํานาจมี
วัตถุป ระสงคสําคัญ เพื่อ ให บ ริก ารตาง ๆ ของรัฐ สามารถตอบสนองตอ ความตอ งการของชุม ชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แตในทางปฏิบัติทําใหแนวโนมของการทุจริตในทองถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน
ลักษณะการทุจริตในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการคลัง สวนใหญ
เกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) สภาพหรือปญหาที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎระเบียบและกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรูความเขาใจและขาดคุณธรรม
จริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคสวนตางๆ
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลทองถิ่น
สาเหตุ และป จจั ย ที่ นําไปสูการทุ จริ ตขององคกรปกครองส วนท องถิ่ นสามารถสรุปเป น
ประเด็นได ดังนี้
1) โอกาส แม ว า ในป จ จุ บั น มี ห น ว ยงานและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแตพบวา ยังคงมีชองวางที่ทําใหเกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกลาวเกิดขึ้นจาก
การบัง คับ ใชก ฎหมายที่ไมเขม แข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไมรัดกุม และอํานาจหนาที่โดยเฉพาะขาราชการ
ระดับสูงก็เปนอีกโอกาสหนึ่งที่ทําใหเกิดการทุจริต
2) สิ่งจูงใจ เปนที่ยอมรับวาสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุงเนนเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม
ทําใหคนในปจจุบันมุงเนนที่การสรางความร่ํารวย ดวยเหตุนี้จึงเปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มีแนวโนม ที่จะทํา
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น
3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปรงใส การทุจริตในปจจุบันมีรูปแบบที่ซับซอนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําใหการทุจริตกลายเปนความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
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กลไกการตรวจสอบความโปรงใสที่มีประสิท ธิภาพ ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะเขาไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหลานี้
4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ไดแก การจัดซื้อ/จัดจาง เปนเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวของเปนหวงโซผลประโยชนทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการใหสินบนแก
เจาหนาที่เพื่อใหตนเองไดรับสิท ธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูก ขาด ไดแกการ
ผูกขาดในโครงการกอสรางและโครงสรางพื้นฐานภาครัฐ
5) การไดรับคาตอบแทนที่ไมเหมาะสม รายไดไมเพียงพอตอรายจาย ความยากจนถือเปน
ปจจัยหนึ่งที่ทําใหขาราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความตองการที่จะมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น ทําให
เจาหนาที่ตองแสวงหาชองทางเพื่อเพิ่ม “รายไดพิเศษ” ใหกับตนเองและครอบครัว
6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณธรรมที่ไดรับการ
เนนเปนพิเศษถือวาเปนเครื่องวัดความดีของคน แตในปจจุบัน พบวา คนมีความละอายตอบาปและเกรงกลัว
บาปนอยลง และมีความเห็นแกตัวมากยิ่งขึ้น มองแตประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดผลประโยชน
สวนรวม
7) มีคานิยมที่ผิด ปจจุบันคานิยมของสังคมไดเปลี่ยนจากยกยองคนดี คนที่มีความซื่อสัตย
สุจริตเปนยกยองคนที่มีเงิน คนที่เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหนงหนาที่การงานสูง ดวยเหตุนี้ ผูที่มี
คานิยมที่ผิดเห็นวาการทุจริตเปนวิถีชีวิตเปนเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเปนคนเซอ เห็นคนโกงเปนคนฉลาด
ยอมจะทําการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง โดยไมมีความละอายตอบุญและบาป และไมเกรงกลัวตอกฎหมายของ
บานเมือง
2. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันบัญญัติใหรัฐจะตองใหความเปนอิสระ แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยยึดหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาใน
ระดับพื้นที่สวนการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะทําไดเทาที่จําเปนตามกรอบที่กฎหมายกําหนด
และตองเปนไปเพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถิ่นหรือประโยชนสุขของประเทศโดยรวม
นอกจากนี้ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริการราชการแผนดิน กําหนดใหการบริหารราชการ
ซึ่งรวมทั้งราชการบริหารสวนทองถิ่นตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน
เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของดังกลาวจะเห็นไดวาการ
บริหารราชการแผนดินที่มีองคกรปกครองทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแกไข
ปญหาในระดับทองถิ่นยังมีปญหาหลายประการ ที่สําคัญคือปญหาดานการบริหารราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเอง และปญหาการกํากับดูแลโดยองคกรที่มี อํานาจหนาที่ ตามกฎหมาย และดวยเหตุที่วานี้ ไดมี
สวนทําใหการบริหาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนหนึ่งไมเปนไปเพื่อกอใหเกิดประโยชนสุขแก
ประชาชนในทองถิ่นอยางแทจริง คณะผูบริหารหรือพนักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นบางสวนมีพฤติการณ
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สอ ไปในทางที่เอื้อประโยชนแกตนเองหรือ พวกพอ งโดยไมชอบมีก ารกระทําในลัก ษะที่เปนการขัดกันแหง
ผลประโยชน ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
จากสภาพปญหาที่พบในองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ หรือสื่อประชาสัมพันธ
จะพบวาภาพลักษณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเปนจํานวนมาก และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง สงผลใหประชาชนเกิดความไมไววางใจการบริหารงานของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมา
ปจจุบันปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในประเทศไทยถือเปนปญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นและสงผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอความมั่นคงของชาติ เปน
ปญหาลําดับตน ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคสวนในสังคมไทย ไมวาจะเปนภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมวาเปนองคกรที่เอื้อตอการทุจริตคอรรัปชั่นและมักจะปรากฏขาวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยูเสมอ ซึ่งไดสงผลสะเทือนตอกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาตอระบบ
การปกครองสวนทองถิ่นอยางยิ่ง สงผลใหภาพลักษณของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่นมีผลในเชิงลบ
สอดคลองกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเปน
เครื่องมือที่ใชประเมินการทุจริตคอรรัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (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 ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นวาประเทศไทย
เปนประเทศที่มปี ญหา
การคอรรัปชั่นอยูในระดับสูง
แมวาในชวงระยะที่ผานมา ประเทศไทยไดแสดงใหเห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การปองกันการทุจริต ไมวาจะเปน การเปนประเทศภาคีภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการ
ทุ จ ริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจั ด ตั้ ง องค ก รตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมการปองกันปราบปรามการทุจริตแหงชาติไดจัดทํายุทธศาสตรชาติ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 3 ฉบับ แตปญหาการทุจริตในประเทศไทยไมไดมีแนวโนม
ที่ลดนอยถอยลง สาเหตุที่ทําใหการทุจริตเปนปญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบดวยปจจัยทางดานพื้นฐาน
โครงสรางสังคม ซึ่งเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความสัมพันธแนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ
พื้นฐานของสังคมอุปถัมภที่ทําใหสังคมไทยยึดติดกับการชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมูญาติพี่นองและ
พวกพอง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกยองคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางสวน
มองวาการทุจริตคอรัปชั่นเปนเรื่องปกติที่ยอมรับได ซึ่งนับไดวาเปนปญหาที่ฝงรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแตอดีต
หรือกลาวไดวาเปนสวนหนึ่งของคานิยมและวัฒนธรรมไทยไปแลว 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 ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด
ไทยทั้ ง ชาติ ต านทุ จ ริ ต” มีเ ป าหมายหลัก เพื่ อ ให ป ระเทศไทยไดรั บ การประเมิ น ดั ชนี ก ารรับ รู ก ารทุ จ ริ ต
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ คะแนนจะ
สูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐ ตอ งมีระดับ ธรรมาภิบ าลที่สูง ขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมี
พฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนงหนาที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตรที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI)
ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เปนรูปธรรมในทางปฏิบัติ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องคการบริหารสวนตําบลทองฟาจึงไดตระหนักและใหความสําคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปรงใส สรางคานิยม วัฒนธรรมสุจริตใหเกิดในสังคมอยางยั่งยืนจึงไดดําเนินการจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) เพื่อกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตผานโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตาง ๆ ที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน อันจะนําไปสูการ
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยาง
แทจริง
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงปญหาการทุจริต
คอรัปชั่น ปญหาผลประโยชนทับซอน และการพัฒนาคุณธรรมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ จึงได
จัดทําแผนปฏิบัติการดานการปองกันการทุจริตสามป (พ.ศ.๒๕๖0 – ๒๕๖2) เพื่อเปนแผนปฏิบัติการในการ
ดําเนินการเรื่อ งโปรง ใสในการดําเนินงานขององคก รปกครองสวนทอ งถิ่น (Integrity and Transparency
Assessment-ITA) อันจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร ใหสามารถทํางานดวยความโปรงใส ตามหลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีสวนรวม สามารถใชท รัพ ยากรอยางคุมคา และรับ ผิดชอบ ตลอดจน
สามารถตรวจสอบได
วิสัยทัศน (Vision)
“ทองฟานาอยู เชิดชูการศึกษา ชาวประชาอยูดีกินดี มีแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
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ตระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี”
3. วัตถุประสงคของการจัดทําแผน
1) เพื่อยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหาร
สวนตําบลทองฟา
2) เพื่อยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชนของสาธารณะของขาราชการฝายการเมือง
ขาราชการฝายบริหาร บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทองฟารวมถึงประชาชนในพื้นที่
3) เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลทองฟาเปนไปตามหลักบริห าร
กิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance)
4) เพื่อสงเสริมบทบาทการมีสวนรวม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา
5) เพื่อพัฒ นาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6) ขาราชการทั้งฝายการเมืองและฝายประจําขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา ตลอดจน
ประชาชน มีจิตสํานึกในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส เปนธรรม ไมใชตําแหนงหนาที่ไปในทางที่มิชอบทุก
ฝาย
7) องคการบริหารสวนตําบลทองฟา มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปองกันปญหาเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจาที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อยางรวดเร็ว โปรงใส มิใหขาราชการอื่นใชเปนเยี่ยงอยาง
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
สุขแกประชาชนทองถิ่น ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การ
ขัดกันแหงผลประโยชนและแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบตั ิงานที่สามารถปองกันปญหาเกีย่ วกับการทุจริตและประพฤติ
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
ทอ งฟารวมถึงประชาชนในท องถิ่นมีจิตสํานึก รัก ทอ งถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่ง การสรางคานิยม และ
อุดมการณในการตอตานการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝงหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิ
บาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน
2) องคการบริหารสวนตําบลทองฟาสามารถบริหารราชการเปนไปตามหลักบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได
3) ภาคประชาชนมีสวนรวมตั้งแตรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจรวมถึงรวมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตสํานึกรักทองถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสรางเครือขายภาคประชาชนที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวัง
การทุจริต
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือขายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลทองฟาทั้งจากภายในและภายนอกองคกรที่มีความเขมแข็งในการเฝาระวังการ
ทุจริต
5) องคการบริหารสวนตําบลทองฟามีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาส
ในการกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเปนที่ยอมรับจากทุกภาคสวนใหเปนองคก รปกครองสวน
ทองถิ่นตนแบบ ดานการปองกันการทุจริต อันจะสงผลใหประชาชนในพื้นที่เกิดความภาคภูมิใจและใหความ
รวมมือกันเปนเครือขายในการเฝาระวังการทุจริตที่เขมแข็งอยางยั่งยืน
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สวนที่ 2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป
(พ.ศ.2560 – 2562) ขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา
๑. แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตสี่ป (พ.ศ.๒๕๖0 – ๒๕๖2) มีรายละเอียดกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติ
การปองกันการทุจริต ( ภาพรวม ) แยกเปนรายมิติไดดังนี้

แผนปฏิบตั กิ ารปองกันการทุจริตสีป่  (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
ป 2562
ป 2563
ป 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(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

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

1.1.1 (2)
โครงการ
ฝกอบรม
คุณธรรม
จริยธรรมคณะ
ผูบริหาร สมาชิก
สภาอบต.
พนักงานสวน
ตําบลและ
พนักงานจาง

30,๐๐๐

3๐,๐๐๐

3๐,๐๐๐

3๐,๐๐๐

1.1.1 (3) การ
อบรมตาม
หลักสูตรตางๆที่
เกี่ยวของใน
ตําแหนงหนาที่
ของแตละบุคคล

200,000

200,000

200,000

200,000

1.1.1 (4)
โครงการ
เสริมสรางการ
ปองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

1.1.1 (5)
โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตดวย
คุณธรรม
จริยธรรมเด็ก
นักเรียน

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ
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มติ
1 การ
สราง
สังคมที่ไม
ทนตอ
การทุจริต

ภารกิจตาม
มติ
1.2 การ
สราง
จิตสํานึก
และความ
ตระหนักแก
ประชาชน
ทุกภาคสวน
ในทองถิ่น

1.3 การ

ป 2561
งบประมาณ
(บาท)
30,000

ป 2562
งบประมาณ
(บาท)
30,000

2) โครงการปลูกปาชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ

20,000

20,000

20,000

20,000

3) โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

300,000

300,000

300,000

300,000

4)การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่

10,000

10,000

10,000

10,000

5) การปลูกตนราชพฤกษ
(ตนคูณ)เฉลิมพระเกียรติ
(ตอเนื่อง)

-

50,000

50,000

50,000

6)โครงการลอมรั้วปาชุมชน

40,000

40,000

40,000

40,000

7)โครงการแปลงสาธิตปลูก
ปาสามอยางไดประโยชนสี่
อยาง

-

-

-

40,000

8)โครงการปลูกหญาแฝก
เฉลิมพระเกียรติตามแนว
พระราชดําริ

-

40,000

-

-

9)หมูบานหนาบานหนามอง

-

64,000

64,000

64,000

10) โครงการฝกอบรมและ
สงเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน
สตรี ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส

50,000

-

-

-

1) โครงการแขงขันกีฬาตาน

40,000

40,000

40,000

40,000

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
1) โครงการฝกอบรมการ
อนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม(ปาไมและการ
ปองกันไฟปา)

ป 2563
ป 2564
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000

หมาย
เหตุ
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สราง
จิตสํานึก
และความ
ตระหนักแก
เด็กและ
เยาวชน

มิติที่ 1

รวม

ยาเสพติดในโรงเรียน
2) โครงการจางเด็กนักเรียน
นักศึกษาทํางานในชวงปด
ภาคเรียนฤดูรอน

40,000

40,000

40,000

40,000

3) โครงการกีฬาศูนยพัฒนา
เด็กเล็กสัมพันธครั้งที่ 7

-

6,000

6,000

6,000

4) โครงการสืบสานภูมิ
ปญญา ทองถิ่น

-

1,000

1,000

1,000

5) โครงการอุยสอนหลาน

-

1,000

1,000

1,000

760,000

872,000

832,000

832,000

จํานวน 21 โครงการ
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มิติ
2. การ
บ ริ ห า ร
ราช การ
เพื่อปองกัน
การทุจริต

ภารกิจตาม
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
มติ
2.1 แสดง
2.2.1.(1) โครงการถวายสั ต ย
เจตจํานงทาง ปฏิ ญ าณ เนื่ อ งในวั น สํ า คั ญ
การเมืองใน
ตางๆ
การตอตาน
การทุจริตของ
ผูบริหาร
2.2 มาตรการ
สรางความ
โปรงใสในการ
ปฏิบัติราชการ

ป 2561
งบประมาณ
(บาท)

ป 2562
ป 2563
ป 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมายเหตุ

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

2.2.2 (4) กิ จกรร ม “การ
พัฒนาแผนและกระบวน
การจัดการพัสดุ”

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

2.2.2 (5) กิ จ กรรม”สร า ง
ความโปรงใสในการใชจายเงิน
งบประมาณ

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

2.2.2 (6) โครงการเผย
แพร ข อ มู ล ข า วสารด า นการ
จัดซื้อ-จัดจาง

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

30,000

30,000

30,000

30,000

2.2.1 (1) มาตรการออกคําสั่ง
มอบหมายของนายกองค ก ร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ปลั ด
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
และหัวหนาสวนราชการ
2.2.1 (2) กิ จ กรรม “สร า ง
ความโปร งใสในการพิ จารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน”
2.2.2 (3) กิจกรรม “การ
“ควบคุ มการเบิ กจ ายเงินตาม
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป”

2.2.2 (7 โครงการจ า งเหมา
ประเมินความพึงพอใจ
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ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564
ภารกิจ
โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มติ
ตามมติ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2. การบริ ห าร 2.3
2.3 .1 (1 ) โค รงก าร
ร า ช ก า ร เพื่ อ มาตรการ จั ด ทํ า ภู มิ ขั้ น ตอนการ
ป อ ง กั น ก า ร การใช
ป ฏิ บั ติ งานข องอบ ต .
ทุจริต
ดุลยพินิจ ทองฟา
และใช
อํานาจ
2.3.1 (2) โครงการลด
10,000
หนาที่ให ขั้ น ตอนและระยะเวลา
เปนไป
การปฏิบัติราชการ
ตาม
หลักการ 2 .3 .1 (3 ) โค ร ง ก า ร
บริหาร
ให บ ริ ก ารประชาชนใน
กิจการ
ช ว งเวลาพั ก เที่ ย งและ
บานเมือง นอกเวลาราชการ
ที่ดี
2.3.1 (4) มาตรการการ
ม อ บ อํ า น า จ อ นุ มั ติ
อนุ ญ าต สั่ งการ เพื่ อลด
ขั้ น ต อ น ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการ
2.3.1 (5) มาตรการมอบ
อํานาจของนายกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2.3.1 (6) มอบอํ านาจ
เจาพนักงานทองถิ่นตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม
อาคาร พ.ศ. 2522
2.3.1 (7) มาตรการออก
คํ า สั่ งม อบ ห ม าย ข อง
นายกองค ก ารบริ ห าร
ส ว นตํ า บล ปลั ด อบต.
และหัวหนาสวนราชการ

หมายเหตุ
ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ
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มติ

ภารกิจตามมติ

2. ก าร
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/
บุค คลในการดํ าเนิ น
กิจการการประพฤติ
ปฏิ บั ติ ต นให เ ป น ที่
ประจักษ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ
2.4.1 (1) กิจกรรมการ
มอบ ประกาศเกี ย รติ
คุ ณ แก ส ตรี ดี เด น พ อ
ดีเดนและแมดีเดน
2.4.1 (2) กิจกรรมการ
มอบประกาศเกี ย รติ
คุณ แกค ณะกรรมการ
ชุมชน
2.4.1 (3) กิจกรรมยก
ย อ งและเชิ ด ชู เกี ย รติ
แก บุ ค คล หน ว ยงาน
อง ค ก รดี เด น ผู ทํ า
คุณประโยชน ห รือเข า
ร ว มในกิ จ กรรมของ
องค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่น
2.4.1 (4) กิจกรรมเชิด
ชูเกี ย รติ ป ระชาชนผู มี
จิตสาธารณะ
2.4.1 (5) กิจกรรมเชิด
ชู เ กี ย รติ ป ระชาชนผู
ป ฏิ บั ติ ต าม ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง

ป 2561
งบประมาณ
(บาท)

ป 2562
ป 2563
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)

ป 2564
งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ
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ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564
โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มติ
ภารกิจตามมติ
หมายเหตุ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2.การบริ ห าร 2 .5 ก า ร เชิ ด ชู 2.5.1 (1) มาตรการ
ไมใช
ราชการเพื่ อ เ กี ย ร ติ แ ก “จั ด ทํ า ข อ ตกลงการ
งบประมาณ
ป อ งกั น ก าร หน วยงาน/บุ ค คล ปฏิบัติราชการ”
ทุจริต
ใ น ก า ร ดํ า เนิ น
กิ จ ก า ร ก า ร 2.5.1 (2) กิ จ ก ร ร ม
ไมใช
ประพฤติ ป ฏิ บั ติ “การจั ด ทํ า ข อ ตกลง
งบประมาณ
ต น ใ ห เ ป น ที่ การปฏิบัติราชการของ
ประจักษ
องค ก ารบริ ห ารส ว น
ตําบลทองฟา”

มิติที่ 2

รวม

2.5.1 (3) ม าต รก าร
“ให ค วามร ว มมื อ กั บ
หน ว ยงานตรวจสอบ
ทั้ ง ภาครั ฐ และองค ก ร
อิสระ”

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

2.5.1 (4) ม าต รก าร
“แต ง ตั้ ง ผู รั บ ผิ ด ชอบ
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

2.5.1 (5) มาตรการ
“ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ
เรื่ องร องเรี ย น กรณี มี
บุ ค คลภายนอกหรื อ
ป ระ ช าช นกล าวห า
เจ าหน าที่ข ององคการ
บ ริ ห า ร ส ว น ตํ า บ ล
ท อ งฟ า ว าทุ จ ริ ต และ
ป ฏิ บั ติ ราช การต าม
อํ า นาจห น าที่ โด ย มิ
ชอบ”

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

จํานวน 20 โครงการ

30,000

30,000

30,000

30,000
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ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564
โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
มติ
ภารกิจตามมติ
มาตรการ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 การสงเสริม 3.1 จัด ให มีแ ละ 3 .1 .1 (1) โ ค ร ง ก า ร
บทบาทและการ เผยแพร ข อ มู ล ศู น ย บ ริ ก ารร ว ม (One
มีสวนรวมของ ข า ว ส า ร ใ น Stop Service)
ภาคประชาชน ช อ งท างที่ เป น
3.1.1 (2) โครงการสาย
ก า ร อํ า น ว ย
ดวนรับใชประชาชน
ความสะดวกแก
ประชาชนได มี
3.1.1 (3) ม า ต ร ก า ร
ส ว น ร ว ม
“ปรั บ ป รุ ง ศู น ย ข อ มู ล
ตรวจสอบการ
ข า วสารข ององค การ
ปฏิ บั ติ ร าชการ
บ ริ ห า ร ส ว น ตํ า บ ล
ต า ม อํ า น า จ
ท อ ง ฟ า ใ ห มี
ห น า ที่ ข อ ง
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ม า ก
องค กรปกครอง
ยิ่งขึ้น”
ส ว นท อ งถิ่ น ได
ทุกขั้นตอน
3.1.1 (4) กิจกรรม“การ
ออกระเบี ย บจั ดตั้ ง ศู นย
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
เผยแพร ข อมู ล ข าวสาร
ด า นการเงิ น การคลั ง
พัสดุ และทรัพยสินของ
องค ก ารบ ริ ห าร ส วน
ตําบลทองฟ า และการ
รั บ เ รื่ อ ง ร อ ง เ รี ย น
เกี่ยวกับการเงินการคลัง
3 .1 .1 (6 ) กิ จ ก ร ร ม
สรุ ป ผลการดํ าเนิ น งาน
แต ล ะไตรมาส 6 เดื อ น
1 ครั้ง
3.1.1 (7 ) ม า ต ร ก า ร
“ จั ด ให มี ช อ ง ท า ง ที่

หมายเหตุ
ไมใช
งบประมาณ
ไมใช
งบประมาณ
ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

ไมใช
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ประชาชนเข าถึ ง ข อ มู ล
ข า วสารข ององค 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

18

มติ

ภารกิจตามมติ

3 การสงเสริม
บทบาทและการ
มีสวนรวมของ
ภาคประชาชน

3.2 การรั บ ฟ ง
ค ว า ม คิ ด เห็ น
ก า ร รั บ แ ล ะ
ตอบสนองเรื่ อ ง
ร อ งเรี ย น/ร อ ง
ทุ ก ข ข อ ง
ประชาชน

3.3 การส งเสริ ม
ให ป ระชาชนมี
ส วนร วมบริ ห าร
กิ จ ก า ร ข อ ง
องค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

ป 2561
ป 2562
ป 2563
ป 2564
งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หมายเหตุ

3.2.1 (1) โครงการจั ด
ประชาคมแผนชุมชน
3.2.1 (2) การดํ าเนิ นงาน
ศู นย รั บ เรื่ องราวร องทุ ก ข
องคการบริหารสวนตําบล
ทองฟา

10,000

10,000

10,000

10,000

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

3.2.2 (3) การปฏิ บั ติ ง าน
เรื่องรองเรียนของศูนย
รับ เรื่ องร องเรี ย นองค การ
บริหารสวนตําบลทองฟา

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

3.2.2 (4) โครงการอบต.
สั ญ จรพบประประชาชน
เพื่ อ รั บ ฟ งป ญ ห าข อ ง
ประชาชนในตําบลทองฟา

20,000

20,000

20,000

20,000

3.2.2(5) กิจกรรม รายงาน
ผ ล การต รวจส อ บ
ขอเท็ จจริงให ผูร องเรี ย น/
รองทุกขรับทราบ

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

3.3.1 (1)มาตรการแต งตั้ ง
คณะกรรมการสนั บ สนุ น
การ จั ด ทํ าแ ผ น พั ฒ น า
ตําบลฯ

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

3.3.1 (2) ประชุมประชา
คมหมู บานและประชาคม
ระดับตําบล

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

3.3.1 (3) การสงเสริมและ
สนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผน
ชุมชน

19

-

-

-

-

3.3.1 (4) มาตรการแตงตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข ารวม
เป น คณะกรรมการตรวจ
รับงานจาง

ป 2561
งบประมาณ
(บาท)

ป 2562
งบประมาณ
(บาท)

-

ป 2563
ป 2564
งบประมาณ งบประมาณ
(บาท)
(บาท)

มติ

ภารกิจตามมติ

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ

3 การสงเสริม
บทบาทและ
ก า ร มี ส ว น
ร ว มของภาค
ประชาชน

3.3 การสงเสริมให
ประชาชนมี ส ว น
ร ว ม บ ริ ห า ร
กิจการขององคกร
ป ก ค ร อ ง ส ว น
ทองถิ่น

3.3.1 (5) กิ จกรรมการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ
ราชการข ององค การ
บ ริ ห า ร ส ว น ตํ า บ ล
ท อ งฟ า ในการติ ด ตาม
และประเมินผลโครงการ

-

3.3 .3 (6 ) ม าต รการ
ต ร วจ ส อ บ โด ย ค ณ ะ
กรรม การประเมิ น ผล
ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธีก าร
บริหาร กิจการบานเมือง
ที่ ดี ข ององค ก ารบริ ห าร
สวนตําบลทองฟา

-

-

-

-

3.3.3 (7)สรางเสริม การ
มี ส ว นร ว มและการใช
บริ ก ารสาธารณะของ
ประชาชน

-

-

-

100,000

จํานวน 15 โครงการ

30,000

30,000

30,000

130,000

มิติที่ 3

รวม

-

-

ไมใช
งบประมาณ

หมายเหตุ

ไมใช
งบประมาณ

ไมใช
งบประมาณ
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มติ

ภารกิจตามมติ

4.การเสริม
ส ร า งแ ล ะ
ป รั บ ป รุ ง
กลไกในการ
ตรวจ สอ บ
การปฏิ บั ติ
ราชการของ
อ ง ค ก ร
ป กครอง
สวนทองถิ่น

4.1 มี ก ารจั ด วาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่ ค ณะกรรม
ก า ร ต ร ว จ เ งิ น
แผนดินกําหนด

4.2 การสนับ สนุ น
ให ภ าคประชาชน
มี ส ว น ร ว ม
ตรวจสอบ การ
ป ฏิ บั ติ ห รื อ การ
บ ริ ห ารราช การ
ต า ม ช อ ง ท า ง ที่
ส า ม า ร ถ
ดําเนินการได

ป 2561
โค ร งก า ร / กิ จ ก ร ร ม / งบประมาณ
มาตรการ
(บาท)

ป 2562
งบประมาณ
(บาท)

ป 2563
งบประมาณ
(บาท)

ป 2564
งบประมาณ
(บาท)

หมายเหตุ

4.1.1 (2) โครงการจั ด ทํ า
รายงานการควบคุมภายใน

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

4.1.2 (1) กิจกรรมติดตาม
ประเมิ น ผลการควบคุ ม
ภายใน

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

4 .1 .2 (2 ) ม า ต ร ก า ร
ติ ด ตามประเมิ น ผลระบบ
ควบคุ ม ภายในองค ก าร
บริหารสวนตําบลทองฟา

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

4.2.1 มาตรการสงเสริมให
ป ร ะ ช าช น มี ส วน ร ว ม
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุ คคลเกี่ยวกั บ
การบรรจุแ ตงตั้ ง การโอน
ยาย

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

4.2.2 (1) กิ จ กรรมการ
รายงานผลการใช จายเงิ น
ใหประชาชนไดรับทราบ

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

4.2.2 (2) กิ จกรรมการมี
สวนรวมของประชาชนใน
การตรวจสอบการรับ การ
จาย และการใชป ระโยชน
ท รั พ ย สิ น ขององค การ
บริหารสวนตําบลทองฟา

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

4.2.3 (1) กิ จ กรรมการ
จัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจางจากตัวแทนชุมชน

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ
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ป 2561

มติ
4. การเสริม
ส ร า งแ ล ะ
ป รั บ ป รุ ง
กลไกในการ
ตรวจ สอ บ
การปฏิ บั ติ
ราชการของ
อ ง ค ก ร
ป กครอง
สวนทองถิ่น

มิติที่ 4

โครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ
ภารกิจตามมติ
มาตรการ
(บาท)
4 .3 ก า ร ส ง เ ส ริ ม 4.3.1 (1) โครงการ
บทบาทการตรวจสอบ อบรมให ค วามรู ด า น
ของสภาทองถิ่น
ระเบี ย บ กฎ ห ม าย
ทองถิ่น ผูบริหาร และ
สมาชิกสภาทองถิ่น

ป 2562
งบประมาณ
(บาท)

ป 2563
งบประมาณ
(บาท)

ป 2564
งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

หมายเหตุ

4.3.1 (2) กิจกรรมการ
ส ง เสริ ม และพั ฒ นา
ศั กยภาพสมาชิ ก สภา
ทองถิ่น

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

4.4 เสริ ม พ ลั งการมี
ส ว นร ว มข องชุ มช น
(Community) แ ล ะ
บูรณาการทุกภาคสวน
เพื่อตอตานการทุจริต

4.4.1 (1) มาตรการ
เฝ า ระวั ง การคอร รั ป
ชันโดยภาคประชาชน

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

4.4.2 (1) กิจกรรมการ
ติดปายประชาสัมพันธ
กรณีพบเห็นการทุจริต

-

-

-

-

ไมใช
งบประมาณ

รวม

จํานวน 11 โครงการ

-

-

-

-
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สวนที่ 3

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ

สวนที่ 3
มิติที่ 1 : การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
1.1 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งขา ราชการการเมืองฝายบริหาร
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจําขององคการปกครองสวนทองถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
2. หลักการและเหตุผล
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการ
บริหารและการปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริมสราง
จิตสํานึกในการทํางานและความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง
อีกทั้งสามารถแกปญ หาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวย จากสภาพปญ หาการทุจริตคอรรัป ชันที่เปน
ปญหาเรื้อรังที่มีสวนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตคอรรัป ชันอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญ หาการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทย
ดังกลาว ทุกภาคสวนในสังคมไทยตางเห็นพองตรงกันวาการที่จะทําใหปญ หาการคอรรัปชันลดนอยลงและ
หมดไปไดในที่สุดนั้น ตองนําหลักธรรมาภิบาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาค
ราชการ ภาคธุรกิจ เอกชนตลอดจนภาคประชาสัง คมอยางเขม งวดจริงจัง พรอมทั้งสรางทัศนคติใหมป ลูก
จิตสํานึ ก ของคนไทยรวมต านภัยการทุ จ ริต ควบคูกับ การเปลี่ยนแปลงค านิ ยมไปในทิศทางที่ ไมเอื้อ หรือ
สนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน ทั้งนี้ กลไกการนําหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม ความ
โปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผลและการมีสวนรวม
ของประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแหง
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ราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งไดวางกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหาร
การปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกใหเห็นวาประเทศไทยมี
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแลว แตอยางไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนว
ทางการปฏิ รู ป การบริ ห ารการปกครองของหน วยงานหรื อ องค ก รภาครัฐ นั้น ป จ จุ บั นยั ง คงอยู บ นความ
หลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบ าลซึ่งประกอบดวยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลัก
ความโปรงใส (Transparency) หลัก ความรับ ผิดชอบและการตรวจสอบได (Accountability) หลัก ความมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) และหลั ก การมี ส ว นร ว ม (Participation) ดั ง นั้ น การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กนํ า
องคประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหลานั้นมาใชเปนเครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใส
สําหรับหนวยงานหรืองคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่
หนวยงานองคกรสามารถปฏิบัติ เพื่อสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีไดตอไป
ดังนั้น เพื่อประโยชนในการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลทองฟาจึงจัดทําโครงการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น
3.วัตถุประสงค
3.1 เพื่ อ ให ผูบ ริห ารท อ งถิ่น บุ คลากรขององคก รมีความรูความเขาใจในเรื่อ งหลั ก ธรรมาภิ บ าล
คุณธรรม และจริยธรรม
3.2 เพื่อ ใหผูบ ริห ารทองถิ่น บุคลากรมีความรูความเขาใจและใหความสําคัญ กับ การปอ งกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption)
3.3 เพื่ อ ให ผูบ ริห ารทอ งถิ่น บุค ลากรมีความรูความเขาใจในหลั ก และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงและสามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตได
3.4 เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองคความรูตางๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา/
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6. วิธีการดําเนินการ
1. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ
3. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร
4. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถิ่นทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
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4 ป (2564 – ศ.2561.ปงบประมาณ พ)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
งานนักทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลทองฟา มีความรูความ
เขาใจหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม
10.2 ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลทองฟา มี
ทัศนคติที่ดีตอการทํางานและใหความสําคัญตอการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Anti
Corruption)
10.3 ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลทองฟา นําองค
ความรูตาง ๆ ไปประยุกตใชในการทํางานใหกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
10.4 สรางภาพลัก ษณ ที่ดีขององคก ารบริห ารสวนตํ าบลทอ งฟ า ในการเสริม สรางคุณ ธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน
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โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ : โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจาง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามรัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช 2550 มาตรา 279 บัญ ญัติใหมีประมวล
จริยธรรม เพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของ
รัฐแตล ะประเภท โดยใหมีก ลไกและระบบในการบังคับ ใชอ ยางมีป ระสิท ธิภาพ และประกอบกับ ประกาศ
ประมวลจริยธรรมองคการบริหารสวนตําบลทองฟาซึ่งหัวใจสําคัญของการทํางานรวมกันเปนหมูคณะอีกอยางที่
ขาดไมไดคือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกตองดีงาม
ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น และตอสังคม ซึ่งถาบุคลากรทุกคนที่ทํางานรวมกันมีคุณธรรมและ
จริยธรรมประจําใจของตนเองแลว การปฏิบัติงานทุก อยางตองลุลวงไปดวยดีและมีป ระสิท ธิภาพ รวดเร็ว
โปรงใส สามารถตรวจสอบไดและผูมารับบริการอยางประชาชนก็จะไดรับความเชื่อมั่นและไววางใจที่จะเขามา
รับบริการที่องคกรนั้นๆ
ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลทองฟา ไดรับการประเมินคัดเลือกจากสํานักงาน ป.ป.ช.
ตามโครงการสงเสริมทองถิ่นปลอดทุจริตในการเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดนและที่ดี ดานการปองกัน
การทุจริต ป พ.ศ. 2561-2564 และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมทั้งในดานคน ไดแก บุคลากรทั้งขาราชการ
การเมืองฝายบริหาร ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่นและขาราชการฝายประจํา รวมถึงพนักงานจาง จึงได
มีการจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลทองฟาดังกลาวนี้ขึ้น
3.วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต
3.2 เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ใหเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชน
3.3 เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
3.4 เพื่ อ สรางจิตสํ านึก และความตระหนัก ที่ จ ะไมก ระทําการขัด กันแหง ผลประโยชน ห รือ มี
ผลประโยชนทับซอน
4. เปาหมายผลผลิต/
ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา
จํานวน 43 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6. วิธีการดําเนินการ
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จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคการบริหารสวนตําบล
ทองฟา โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู ความสามารถมาถายทอดความรูและประสบการณตางๆ ในการปลูกและ
ปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต ใหประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม และมี
การศึกษาดูงานหรือทํากิจกรรมนอกสถานที่ในบางโอกาส

7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (2564 – ศ.2561.ปงบประมาณ พ)
8. งบประมาณดําเนินการ
30(สามหมื่นบาทถวน) -.000,
9. ผูรับผิดชอบ
งานนักทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
10. ตัวชี้วัดผลลัพธ/
ตัวชี้วัด
ประชาชนผูม ารั บ บริก ารที่ อ งค ก ารบริห ารสว นตํา บลท อ งฟ า ประเมิน ความพึ ง พอใจการ
ปฏิบัติงานของพนักงานองคการบริหารสวนตําบลทองฟา โดยใชแบบประเมินเปนตัวชี้วัด และตองไดรับผลกา
ประเมินไมต่ํากกวารอยละ 70
ผลลัพธ
ผูบริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองคก ารบริหารสวนตําบลทองฟา เกิดจิตสํานึกที่ดีในการ
ตอตานการทุจริต และประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม
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โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ
โครงการอบรมตามหลักสูตรตางๆ ทีเ่ กี่ยวของในตําแหนงหนาที่ของแตละบุคคลของอบต.ทองฟา
2. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันการพัฒนาบุคลากร เปนหัวใจสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงองคกร บุคลากรจึงจําเปนที่
จะตองไดรับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อใหมีความคิดสรางสรรคและสรางสรรคสงิ่ ใหมๆการพัฒนาบุคลกร จึงเปน
การนําศักยภาพของแตละบุคคลมาใช ไมวาจะเปนการนําเอาความรูความสามารถที่มีอยู รวมทั้ง กฎหมาย
และ ระเบียบตางๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะเพื่อใหการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด
และสรางใหแตล ะบุคคล เกิดทัศนคติที่ดีตอองคก ร ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณคาของตนเอง เพื่อ น
รวมงาน อยางไรก็ตาม ในการพัฒนาองคกรตองอาศัยองคประกอบที่สําคัญ 2 ประการ คือ การพัฒนาระบบ
ในการ ทํางาน ซึ่งระบบในการทํางาน เมื่อมีการปรับเขาสูระบบเรียบรอยแลวมีการปฏิบัติงานไปตามระบบ แต
ศักยภาพของบุคลากร จะตองมีก ารพัฒ นาและปรับใหมีความเหมาะสมกับ ยุคสมัยทีมีก ารเปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลา การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานรวมถึงความรูในดานตางๆ ของบุคลากรเปนเรื่องที่จะตอง
มี การพัฒนาอยางตอเนื่อง ซึ่งนอกจากเปนการเสริมสรางความรูและทักษะในการปฏิบัติงานไดอยางดีแลว ยัง
เปนการสรางขวัญกําลังในการทํางาน ที่นับวาเปนสวัสดิการอันดีใหกับบุคลากรในองคกร ซึ่งจะทําให บุคลากร
ไดรับความรู เพื่อนําไปใชในการท างานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่บุคลากร ขององคการ
บริ ห ารส วนตํ า บลท อ งฟ า จะต อ งได รั บ ได รับ พั ฒ นาสมรรถนะหลั ก ด า นมุ ง ผลสั ม ฤทธิ์) Achievement
Motivation) จึงไดจัดโครงกา โครงการอบรมตามหลักสูตรตางๆที่เกี่ยวขอในตําแหนงหนาที่ของแตละบุคคล
ของ อบต.ทองฟา
3.วัตถุประสงค
1. เพื่อปลูกจิตสํานึกใหพนักงานเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลทองฟา มีคุณธรรม
จริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางใน
การดําเนินชีวิตสวนตัวและในการปฏิบัติราชการ
2. เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลทองฟา ไดรับการพัฒนาจิตใจและ
พัฒ นาตนเองใหมี จิตสาธารณะเกิด ความสํ านึก รวมในการเสริม สรางสั งคมแห ง คุณ ธรรมและสมานฉัน ท
ประพฤติตนเปนพลเมือ งดีสรางประโยชนใหแกครอบครัวประชาชน และประเทศชาติสรางจิตสํานึกในการ
กระทําความดีรูจักการใหการเสียสละและการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู ความสามารถของพนักงานใหมีประสิทธฺภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
4. เปาหมาย / ผลผลิต
คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงานจางของอบต.ทองฟา จํานวน 43 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ

28

หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทองฟา และสถานที่อบรมที่กรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่นจัดขึ้น
6. วิธีดําเนินการ
6.1 นําเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.2 ประชุมชี้แจงคณะทํางาน
6.3 ดําเนินการตามโครงการ
6.4 สรุป/ประเมินผลโครงการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
200,000.- (สองแสนบาทถวน)
9. ผูรับผิดชอบ
งานนักทรัพยากรบุคคล สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบลทองฟาที่ไดรับการอบรม มีความรูความเขาใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและสามารถ
ประยุก ตใชห ลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงในการดําเนิ นชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติร าชการไดอ ยาง
เหมาะสม
2. คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบลทองฟาที่เขารวมโครงการ ไดรับการพัฒนาจิตใจและมีการพัฒนาตนเอง เปนผูที่มีคุณธรรม
จริยธรรมมีความสํานึกตอหนาที่และรับผิดชอบตอตนเองและสังคมสวนรวม
3. ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง องคการบริหารสวนตําบลทองฟา ไดมีความรูความสามารถ
ในการพัฒนาประสิทธิภาพ ในการทํางานเพิ่มมากขึ้น
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โครงการที่ 4
1. ชื่อโครงการ โครงการเสริมสรางการปองกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานตอตาน
การทุจริต
2. หลักการและเหตุผลที่มาของโครงการ/
ดวยยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 –
2560) มุงสูการเปนประเทศทีม่ ีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการ
ทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ
รัก ษาผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหป ระเทศไทยมีศัก ดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเปาหมาย
หลักเพื่อใหประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม
นอยกวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานในพื้นที่สามารถตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรฯ ขางตน องคการ
บริห ารสวนตําบลทองฟาจึง ไดกําหนดแนวทาง/มาตรการเสริม สรางองคความรูดานการทุจริตขึ้น เพื่ อให
สามารถแปลงแผนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560)
ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ
3.วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทุจริตแกคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิก
สภาทองถิ่น ขาราชการฝายพนักงานสวนตําบลตลอดจน พนักงานทั่วไป
3.2 เพื่อ สรางจิตสํานึก และความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแกคณะ
ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการฝายประจํา ลูกจางประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพรมากกวา 5 เรื่องขึ้นไป
5. พื้นที่ดําเนินการ
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 รวบรวมและเรียบเรียงฐานขอมูล/องคความรูเกี่ยวของกับ การปลูกจิตสํานึก ดานการ
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
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
จํานวนขอมูล/องคกรความรูดานการตอตานการทุจริตที่นํามาเผยแพ
โครงการที่ 5
1. ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยคุณธรรมจริยธรรมเด็กนักเรียน
2. หลักการและเหตุผลที่มาของโครงการ/
โรงเรียนที่เขามามีบ ทบาทในสองหนวยหลักทางสัง คมเพิ่ม อีก หนึ่ง “บ ว ร” บา น อาจ
หมายถึงชุมชน หนวยทางสังคมที่สําคัญหนวยหนึ่ง ในบานอาจมีผูใหญบานหรือกํานัน เปนผูนํา ผูนําเหลานี้จะ
พัฒนาทางดานสภาพแวดลอม ทางดานกายภาพตางๆภายในหมูบานหรือชุมชน วัด หนวยทางสังคมอีกหนวย
หนึ่งที่สําคัญยิ่ง ในอดีตวัดคือศูนยรวมของทุกๆสิ่งตั้งแตเกิดจนตายก็วาได เกิดก็ไปวัดใหพระตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อ
หลานให หากลูกหลานเปนชายก็จักใหบวชเรียน เขียนอาน พอโตหนอยจะออกเหยาออกเรือน พระก็เปนผูดู
ฤกษพ านาทีใหอีก ไปจนวาระสุดทายก็สงบนิ่ง ณ มุมอันสงบของวัด โรงเรีย น หนวยทางสังคมสุดทายที่จ ะ
กลาวถึง โรงเรียนตั้งขึ้นเปนทางการครั้งแรกในป 2414 สมัยรัชกาลที่ 5 แตในสมัยกอนหนา วัดคือสถานบัน
การศึ ก ษาของชุ ม ชน แม ก ารจั ด ตั้ ง โรงเรี ยนขึ้ น มา ชาวบ านในชนบทก็ ยั ง ไม นิ ย มสง บุ ตรหลานเข าเรีย น
เนื่องจากวายังแปลกใหมอยู เนิ่นนานหลายปกวาชาวบานจะเขาใจและยอมสงบุตรหลานเขาในระบบโรงเรียน
เด็กและเยาวชนควรไดรับการศึกษา เรียนรู คําสอนทางพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติของ
ชาวพุทธ เพื่อเตรียมตัวใหพรอมสําหรับการดําเนินชีวิตและบทบาทหนาที่ที่พึงปฏิบัติในสังคม ไดอยางกลมกลืน
ภายใตส ถานการณ ที่อ าจจะมีทั้ง ดีและไมดีเกิดขึ้น โดยสามารถแยกแยะชั่วดี และเลือ กปฏิบั ติไดอ ยางถูก
ตองการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตใจแกเด็กและเยาวชน เปนหนาที่ของทุกองคกร ที่จะตองให
ความสําคัญ เปนอันดับ แรก ตลอดจนใหก ารสนับสนุนในการเสริมสรางเด็ก และเยาวชนใหเปนคนดี เปนที่
ตองการของสังคม และประชาชนทั่วไปใหสามารถดํารงตนในสังคมไดอยางมีความสุขได เด็กและเยาวชนที่ขาด
คุณ ธรรมก็เหมือ นกับ ตนไมที่ขาดรากแกว ไมส ามารถเจริญ เติบ โตในสภาพแวดลอ มที่ขาดความสมดุล เชน
ปจจุบันได บาน วัด โรงเรียน ตลอดจนสถาบันตางๆที่เกี่ยวของจะตองใหความรวมมือในการจัดการอบรม ให
ความรูที่ถูกตอง สรางความเชื่อและความเห็นใหตรง ตลอดจนติดตาม เฝาระวังภัยสังคมตางๆ ที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับเด็กและเยาวชนอยูทุกขณะดวย ที่สําคัญคือ สถาบันครอบครัว พอแม ตองเอาใจใสใหการสนใจตอลูกให
มากเปนพิเศษ สอนลูกใหมีความพัฒนาการไปตามวัย สรางคานิยมการบริโภคที่ถูกตอง และเปนแบบอยางที่ดี
ใหกับลูก
3.วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหเด็กนักเรียนไดนอมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใชใน
การดําเนินชีวิตใหเปนไปอยางถูกตอง
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3.2 เพื่อใหความรูแกเด็กนักเรียน เรือ่ งคุณธรรม จริยธรรม สรางความตระหนักในการสราง
สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณหรือปญญา โดยใชหลักธรรมเปนเครื่องมือใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.3 ปลูกจิตสํานึก เด็กนักเรียน ใหทําความดี ไมเกี่ยวของกับอบายมุข และสิง่ เสพติด สราง
พลังในการลด ละ เลิก อบายมุขทัง้ หลาย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 โรงเรียนในพื้นที่ตําบลทองฟา ตําบลทองฟา
5. พื้นที่ดําเนินการ
หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6. วิธีการดําเนินการ
จัดใหมีการดําเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบงเปน 2 แนวทางคือ
6.1 การจัดกิจกรรมบําเพ็ญ ประโยชนส าธารณะนอกสถานที่ เชน วัด สวนสาธารณะ คูคลอง
หนองบึง ถนนสาธารณะ เพื่อสงเสริมใหรรู ัก สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือสังคม แบงปนและเห็นคุณคาการเสริมสราง
สังคมแหงความดีมีคุณธรรม
6.2 การเขารับการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ การฟงการบรรยายโดยพระอาจารยวัดทองฟา การ
บําเพ็ญจิตปลูกจิตสํานึกเสริมสรางหลักคุณธรรมจริยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป ( ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
- สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- โรงเรียนบานทองฟา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 เด็กนักเรียน ไดนอมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใชในการ
ดําเนินชีวิตใหเปนไปอยางถูกตอง
10.2 เด็กนักเรียน มีความรูความเขาใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรม สรางความตระหนักในการ
สรางสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุ ขภาวะทางจิต วิญ ญาณหรือ ป ญ ญา โดยใชห ลัก ธรรมเป น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
10.3 เด็กนักเรียน มีจิตสํานึกในการทําความดี ไมเกี่ยวของกับอบายมุข และสิ่งเสพติด สราง
พลังในการลด ละ เลิก อบายมุขทั้งหลาย
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มิติที่ 1 : การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
1.2 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ
โครงการฝกอบรมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม (ปาไมและการ
ปองกันไฟปา)
๒. หลักการและเหตุผล
การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในปจจุบัน นับวามีความจําเปนและมีความสําคัญ
ยิ่งเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมมีความเกี่ยวโยงในระบบนิเวศนของโลกไมวาการเปลีย่ นแปลงที่
ทําใหโลกรอ นขึ้น เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงไปของสภาพสิ่ง แวดลอมที่ไมสมดุล และดวยสภาวการณ
ปจจุบัน โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด เนื่องจาก ความไมสมดุลของธรรมชาติ สวนหนึ่งเกิดจากการ
กระทําของมนุษยเอง การไปรบกวนหรือเบียดเบียนธรรมชาติ เชน การตัดไมทําลายปา กอใหเกิดปญหากับ
สภาพแวดลอมของโลกทั้งสิน้ อันสงผลกระทบใหเกิดภาวะน้ําทวมอยางรุนแรง ภาวะอากาศรอนและแหงแลงที่
ยาวนาน อันสงผลตอชีวิตความเปนอยูของมนุษยอยางเห็นไดชัด การปลูกตนไมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เปนการ
สรางสิ่งแวดลอมที่ดี เพราะตนไมมีคุณประโยชนตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมหลายประการ ทําใหลดความรอน
ของโลกที่รอนขึ้น ระบบนิเวศนเกิดสมดุล สงผลประโยชนตอมนุษยมากมาย เชน ชวยรักษาความชื้นของพื้นดิน
ทําใหเกิดความรมรื่น ใชเปนแหลงอาหาร เปนตน การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยการปลูกตนไม จึง
เปนหนทางหนึ่งที่จะสามารถลดการทําลายธรรมชาติลงได จากการที่มนุษยเริ่มตระหนักและเห็นประโยชนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหปจจุบันจึงมีโครงการตาง ๆ ที่จัดทําขึ้นเพื่อการสงเสริมและสนับสนุนใหเราไดเห็น
คุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ ดวยการชวยกันปองกัน และดูแลรักษาใหทรัพยากรธรรมชาติเหลานั้นดํารงอยู
กับโลกตลอดไปประเทศไทยเรา ก็เปนอีกประเทศหนึ่งที่อุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติ ในอดีตเรามีนดิน
แหลงน้ําที่อุดมสมบูรณ ฝนตกตามฤดูกาล สภาพอากาศไมรอนจนเกินไป ดังคํากลาวที่วา “ ในน้ํามีปลา ในนามี
ขาว ” ตรงขามกับปจจุบันที่สภาพแวดลอมตาง ๆ ไดเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการที่เราไปรบกวนธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมที่เกินพอดี ทําใหมนุษยเราไดรับผลกระทบจากการไปรบกวนธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเหลานั้น
ไมวาจะเปนอากาศที่รอนขึ้น ความแหงแลงจากการที่ฝนตกไมตรงตามฤดูกาล การถูกทําลายของปาไม สิ่งตาง
ๆ เหลานี้ทําใหมนุษยเราหันมาใหความสําคัญกับทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศไทย ที่ไดนํามา
เปนนโยบายในการพั ฒ นาประเทศที่มีนโยบายในการอนุ รัก ษและฟนฟู ท รัพ ยากรธรรมชาติรวมดวย โดย
หนวยงานราชการตาง ๆ ไดนําเอาแนวนโยบายดังกลาวมาใชเปนแนวทางเพื่อดําเนินงานในการอนุรักษและ
ดูแลทรัพ ยากรธรรมชาติใหยั่ง ยืนสืบ ไป จากความสําคัญ ดัง กลาวองคก ารบริห ารสวนตําบลท อ งฟ าก็เป น
หนวยงานราชการหนึ่งที่ใหความสําคัญกับการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติดังนั้น องคการบริหารสวน
ตําบลทองฟา โครงการฝกอบรมการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขึ้น
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ตามพระราชบัญ ญัติสภาตําบลและองคการบริห ารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่ม เติม
(ฉบับ ที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (7) มีห นาที่คุม ครอง ดูแล และบํารุงรัก ษาทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลทองฟา องคการบริหารสวนตําบลทองฟาจึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๓.1 เพื่อใหประชาชน ไดมีความรูความเขาใจในการอนุรักษทรัพยากรปาไมรวมทั้งปลูกฝงให
ประชาชนมีจิตสํานึกใหเกิดความรัก ความหวงแหนและตระหนักถึงคุณคาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓.2 เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีสวนรวมในการชวยปองกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๓.3 เพื่ออนุรักษสภาพความอุดมสมบูรณของพื้นที่ปาไม สภาพตนน้ําลําธาร แหลงที่อยูอาศัย
ของสัตวปาใหมีสภาพที่ดีและมีคุณภาพที่เหมาะสม ใหคงอยูอยางยั่งยืนสืบไป
3.4 เพื่อเปนการบูรณาการรวมกันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 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 ทําหนังสือแจงประชาชนและสวนราชการตางๆเขารวมโครงการ
๖.4 จัดซื้อกลาพันธุ
๖.5 ดําเนินงานตามโครงการ
๗. สถานที่ดําเนินการ
ปลูกซอมเสนถนนสันดินแดง และปลูกเพิม่ ริมถนนในพื้นที่หมูที่ 6
๘. งบประมาณ
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จํานวนงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท
๙. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.1 ประชาชนไดมีความรูความเขาใจในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑๐.2 ประชาชนไดมีจิตสํานึกรักและตระหนักถึงคุณคาสิ่งแวดลอมและไดดูแลอนุรักษสภาพ
พื้นปาใหมีความอุดมสมบูรณ
๑๐.3 ไดบูรณาการในการทํางานรวมกับหนวยงานอื่นในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ
โครงการปลูกปาชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
2. หลักการและเหตุ
เนื่อ งดวยในวโรกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในวันที่ 28
กรกฏาคม ของทุกป และในปนี้เปนปที่พ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 85
พรรษา ซึ่งเปนปมหามงคลเพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองคทรงมีพระ
เมตตาตอพสกนิกรชาว ไทยทุก หมูเหลา ดังไดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และปรากฏในพระราชดําริของ
พระองคอันทรงคุณประโยชนอยางมากมายใหกับ พสกนิกรชาวไทยทรงคิดทฤษฏีหลักการสรางสรรค เปน
โครงการพระราชดําริ เปนที่ประจักษแจงแหงพระปรีชาสามารถ ที่ครอบคลุมกระบวนการพัฒนาหลากหลาย
สาขา กอใหเกิดคุณประโยชนอเนกอนันตยิ่งใหญที่ชวยยกระดับคุณภาพชีวิต ของพสกนิกรชาวไทยใหดีขึ้น
อยางกวางขวาง และนําความรมเย็นเปนอยูอยางผาสุกยั่งยืนแกประชาชนโดยถวนหนา และเพื่อใหประชาชน
ทุกหมูเหลาในตําบลทองฟา ไดแสดงความจงรักภักดีและสรางความสามัคคีของคนภายในตําบลทองฟา จึงได
จัดทําโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เพื่อใหประชาชนใหพื้นที่ตําบลทองฟา ไดเขา
รวมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางจิตสํานึกและตระหนักในการรักษาประโยชนสาธารณะรวมกันของชุมชน
3.2 เพื่อเสริมสรางความรักษ ความสามัคคีในหมูคณะ การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
3.3 เพื่ อ ให เ กิ ด ความรู ค วามเข า ใจความรั บ ผิ ด ชอบในการร ว มกั น อนุ รั ก ษ ฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในชุมชน มิใชหนาที่ของคนใดคนหนึ่ง หากแตเปนหนาที่ของทุกคนที่
จะตองชวยกัน
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3.4 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา ผูนําทองที่/
ผูนําทองถิ่น และประชาชน หมูที่ 1 – 9
5. พื้นที่ดําเนินการ
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 นําเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6.2 แตงตั้งคณะทํางาน
6.3 ประชุมชี้แจงคณะทํางาน
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. หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลทองฟา และสวนปาแมตื่น
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑๐.๑ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๑๐.๒ ประชาชนไดมีความรูความเขาใจในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
๑๐.๓ ประชาชนไดมีจิตสํานึกรักและตระหนักถึงคุณคาสิ่งแวดลอมและไดดูแลอนุรกั ษสภาพพื้นปาให
มีความอุดมสมบูรณ
๑๐4. ไดบูรณาการในการทํางานรวมกับหนวยงานอื่นในการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
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โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
2. หนวยงานและผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทองฟา อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
3. หลักการและเหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคการปกครองสวนทองถิ่น เรื่อ ง
แผนการปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณใหแกอ งคก ร
ปกครองสวนท อ งถิ่น และแผนปฏิ บัติ ก ารถายโอนบุค ลากรให แกอ งค ก ารปกครองส วนท อ งถิ่น ขอ 4.2
ปรับปรุงรายไดที่องคการปกครองสวนทองถิ่นจัดเก็บหรือจัดหาเอง โดยการเสริมสรางรายไดและการปรับ
โครงสรางภาษี อาทิการขยายฐานภาษี การกําหนดอัตราภาษี การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี การเพิ่ม
ประเภทภาษีหรือรายไดใหมใหแกองคการปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แสวงหาแนวทางเพิ่มรายไดรูปแบบอื่น ๆ เพื่อใหสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้นในระยะยาว และมีแหลงรายได
ของตนเองที่สอดคลองกับศักยภาพทางเศรษฐกิจที่แทจริงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ 4.3 ปรับปรุง
ภาษี อ ากรที่ รัฐ บาลแบ งจั ดสรร หรือ จั ดเก็ บ เพิ่ม ให อ งคเพิ่ ม ให อ งคก รปกครองสวนทอ งถิ่น โดยการปรับ
โครงสรางภาษีระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น การปรับปรุงหลักเกณฑและประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี การกําหนดวิธีการจัดแบงหรือจัดสรรที่ชัดเจนและเปนธรรมสอดคลองกับหลักการและเหตุ ผลของ
การจัดเก็บภาษี แตละประเภท รวมทั้งการหาแนวทางในการเพิ่มภาษีหรือรายไดที่รัฐแบง จัดสรรหรือเก็บเพิ่ม
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทใหม ๆ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นประเภทใหม ๆ เพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้นทั้งนี้ หลักเกณฑการจัดสรรหรือจัดเก็บเพิ่มเติมตองสะทานแหลงกําเนิด
ของภาษีนั้น ๆ เปนสําคัญซึ่ง กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถจัดเก็บรายไดไดอยางถูกตอง ครบถวน และเปนธรรม จึงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการกําหนดมาตรฐานจูงใจใหประชาชนผูเสียภาษีมาชําระภาษี โดยการประชาสัมพันธสรางความเขาใจ
กับประชาชนวาจํานวนเงินที่ไดจากการเสียภาษี ของประชาชนจะนํามาใชในการพัฒ นาทองถิ่น เพื่อใหการ
จัดเก็บภาษีเปนไปตามแผนที่ปฏิบัติการจัดเก็บภาษี ประจําป พ.ศ. 25๖๐ ทําใหตองออกใหบริการประชาชน
และเพื่อการจัดเก็บภาษีคาธรรมเนียมตาง ๆ นั้น เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีใหจัดเก็บไดตามเปาหมาย
ที่กําหนดไวดังนั้น 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 เพือ่ ใหประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้นในการชําระภาษี
5. เปาหมายของโครงการ
5.1 ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ใหครอบคลุมทุกหมูบาน จํานวน 9 หมูบาน
5.2 ประชาชนในเขต อบต.ทองฟา ชําระภาษีไดในหมูบานของตนทําใหไมตองเสียเวลาในการ
ทํางานเพื่อเดินทางมาชําระภาษีที่ อบต. ทองฟา
6. ขั้นตอนการดําเนินการ
6.1 เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น
6.2 แจงใหผูนําสมาชิกสภาฯ , พนักงาน อบต. และลูกจาง ในสังกัดรับทราบในโครงการและ
วัตถุประสงคของโครงการ
6.3 ประสานกับ สวนตางๆในองคก รเพื่อ ดําเนินการและประสานกับ กํานัน ผู ใหญ บ าน
สมาชิก อบต. ภายในชุมชน เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
6.4 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการและคณะกรรมการที่เกี่ยวของดําเนินการ
ตามโครงการ
6.5 ประเมินผลและสรุปการจัดทําโครงการเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
7. ระยะเวลาในการดําเนินการ
วันที่ 16 - 24 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕60
8. สถานที่ดําเนินการ
ในพื้นที่ตําบลทองฟา อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
9. งบประมาณดําเนิน
ตั้งไวทั้งสิ้น 10,000 บาท
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับความสะดวกมากขึ้นในการชําระภาษี
10.2 สามารถจัดเก็บภาษีไดตามเปาหมายที่กําหนดไว
10.3 ไดขอมูลการจัดเก็บ การประเมินภาษีอยางถูกตองและเปนธรรม
10.4 องคการบริหารสวนตําบลทองฟามีรายไดจัดเก็บมากขึ้น
10.5 ประชาชนไดรับทราบและเห็นความสําคัญของการชําระภาษีเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเปน
หนาที่ที่ตองปฏิบัติตามกฎหมาย
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โครงการที่ 4
1. ชื่อโครงการ
โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา ไดวางเปาหมายสําคัญในการที่จะพัฒนาทองถิ่นให
เจริญกาวหนา แตเนื่องจากมีปญหารายไดมีไมเพียงพอกับคาใชจายในการจัดทําโครงการตาง ๆ การพัฒนา
ทองถิ่นจึงยังไมสามารถที่จะดําเนินการไดอยางเต็มที่ ตามทีว่ างเปาหมายไว การแกไขปญหารายไดวิธีหนึ่งที่คิด
วาเหมาะสมทีส่ ุด ก็คือการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีตาง ๆ ของทองถิ่นใหสามารถจัดเก็บได
อยางครบถวน ถูกตอง ยุติธรรม และสะดวกรวดเร็วที่สุด
การทีจ่ ะสามารถจัดเก็บภาษีตางๆขององคการบริหารสวนตําบลไดครบถวนถูกตองคือ การ
จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ซึ่งเมื่อไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว ตามโครงการจะทําใหองคการ
บริหารสวนตําบลมีขอมูลรายละเอียดสําหรับการจัดเก็บภาษี
รวมทั้งคาธรรมเนียมใบอนุญาตตางๆไวอยาง
สมบูรณ ทําใหองคการบริหารสวนตําบลใชเปนเครือ่ งมือในการเรงรัดติดตามจัดเก็บรายไดอยางครบถวนและ
เปนธรรม แกผูมหี นาทีเ่ สียภาษีอยางแทจริง ทําใหการจัดเก็บขององคการบริหารสวนตําบลมีระบบที่แนนอน
และสามารถพึ่งตนเองได โดยการนําระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน มาใชในการจัดเก็บภาษี ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา การปรับปรุงขอมูล การใชและการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล
ฉะนั้น
เพื่อเปนการตอบสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทยและองคการบริหารสวนตําบลมี
ขอมูลในการจัดเก็บภาษีไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น และสามารถนําขอมูลแผนที่ภาษีไปใชใน
การวางแผนพัฒนาดานอื่นๆจึงไดจัดทํา”โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน” เพื่อใชในงานแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขึ้น แตสืบเนื่องจากการปฏิบัตติ ามโครงการดังกลาว ใชระยะเวลาในการปฏิบัติที่
นานกวาจะเสร็จสมบูรณและใชงบประมาณในการจัดทําสูง
องคการบริหารสวนตําบลโคกมั่งงอยจึงจัดทํา
โครงการ ระยะที่ 1 ขั้นตอนการจัดทําแผนที่แมบทใหเสร็จสมบูรณกอนในลําดับแรกกอน เพื่อใหไดแผนที่
แมบททีพ่ รอมจะนําไปใชงาน และทําตามขั้นตอนตอไปเพื่อใหเสร็จสมบูรณเปนแผนที่ภาษีในปตอ ๆ ไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหองคการบริหารสวนตําบล มีแผนที่แมบททีส่ ามารถนํามาประกอบเปนแผนที่ภาษี
ทะเบียนทรัพยสินได
3.2 เพื่อเปนการรวบรวมขอมูลที่ดิน(สาระบบที่ดิน)ในเขตตําบลโคกมั่งงอย
3.3 เพื่อเปนการแบงพื้นที่ของแผนที่แมบทใหเปนเขต(ZONE) เขตยอย(BLOCK)อยางชัดเจน
ทุกพื้นที่
3.4 เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาวางแผนจัดการในพื้นที่ไดอยางครอบคลุม
4. เปาหมาย
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องคการบริหารสวนตําบลทองฟา จะจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินใหครอบคลุมพื้นที่
ทั้งหมดขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ป 2561-2564
6. วิธีการดําเนินการ
วิธีดําเนินการมีรายละเอียด ดังนี้
6.1 ขั้นเตรียมการดําเนินการ
6.1.1 จัดทําและเสนอโครงการจัดทําแผนที่แมบท เพื่อขออนุมัติดําเนินการ
6.1.2 จัดทําคําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน และ
คําสั่งแตงตั้งเจาหนาทีผ่ ูปฏิบัตงิ านประจําฝายตางๆ และแบงหนาที่ความรับผิดชอบให
ชัดเจน
6.1.3 ประชุมชี้แจงคณะทํางานและเจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของ
6.1.4 จัดตั้งศูนยอํานวยการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
6.1.5 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณทจี่ ําเปนในการดําเนินงาน
6.1.6 ประสานงานกับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
7. สถานที่ดําเนินการ
ณ องคการบริหารสวนตําบลทองฟา ครอบคลุมภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
ตามประกาศแนวเขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทยกําหนด
8. งบประมาณ
งบประมาณคาใชจายในการดําเนินการ จัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน จายจาก
งบประมาณรายจายประจําป 300,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลทองฟา เปนผูร ับผิดชอบโครงการ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เมื่อไดดําเนินการจัดทําแผนที่แมบทเรียบรอยแลวจะทําให
10.1 องคการบริหารสวนตําบลทองฟามีแผนที่แมบท ที่มรี ายละเอียดตามขอมูลจากสํานักงาน
ที่ดิน ที่สามารถนําไปใชกับโปรแกรม LTAX 3000 ได
10.3 แผนที่แมบทที่จัดทําเสร็จเรียบรอยแลว สามารถนําไปลงขอมูลภาคสนามไดในปตอไป
10.4 องคการบริหารสวนตําบลมีขอมูลแผนที่แมบทที่พรอมนําไปพัฒนาในงานจัดทําผังเมืองได
10.5 องคการบริหารสวนตําบลมีขอมูลระวางแผนที่ ซึ่งตอกันทุกระวางจนครอบคลุมพื้นที่ใน
เขตองคการบริหารสวนตําบล
10.6 มีแผนที่แสดงขอบเขตขององคการบริหารสวนตําบลชัดเจนยิ่งขึ้น
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โครงการที่ 5
1.ชื่อโครงการ
โครงการปลูกตนราชพฤกษ (ตอเนื่อง) เฉลิมพระเกียรติ(ตนคูณ)
2.หลักการและเหตุผลที่มาของโครงการ/
ดวยสถานการณปจจุบันเกิดปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปาไมอยูในขั้นวิกฤติและ
สงผลกระทบใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม แนวทางการแกไขปญหา ไดแก การปองกันรักษาทรัพยากรปาไมที่เหลือ
ใหคงอยู และการฟนฟูทรัพยากรปาไมที่เสื่อมโทรมใหฟนคืนความอุดมสมบูรณ ซึ่งจะตองอาศัยความรวมมือ
จากทุ ก ภาคส ว น สํ า หรับ การฟ น ฟู ท รั พ ยากรป า ไม โ ดยการปลู ก ป าในพื้ น ที่ ป า อนุ รั ก ษ ที่ มี ส ภาพเสื่ อ ม
โทรม เชน เขตอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา พื้นที่ตนน้ําลําธาร ฯลฯ และการ
ปลูกปาในพื้นที่สาธารณะในเขตชุมชนทองถิ่น เชน บริเวณโรงเรียน วัด สถานที่ราชการ ฯลฯ จะกอใหเกิด
ประโยชนในการฟนฟูสภาพปาอนุรักษที่เสื่อมโทรมและการฟนฟูสภาพสิ่งแวดลอมในทองถิ่นนั้นๆ ทําใหชุมชน
มีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น นอกจากนี้ การสงเสริมใหราษฎรในทองถิ่นไดมีโอกาสรวมกิจกรรม จะ
เปนการชวยปลูกฝงจิตสํานึกใหราษฎรในทองถิ่นไดมีใจรักตนไมรักปาไม หวงแหนทรัพยากรปาไมและรักษา
สิ่งแวดลอ ม อันเปน การสรางแนวรวมในการชวยแก ไขป ญ หาความเสื่อ มโทรมของทรัพ ยากรป าไมและ
สิ่งแวดลอม
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา จึงไดจัดทําโครงการโครงการปลูกตนราชพฤกษ เฉลิมพระเกียรติ(ตนคูณ)
(ตอเนื่อง)
ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕ 2564 - 61 ขึ้ น โดยเป น การร ว มมื อ ร ว มใจของ
ขาราชการ พนักงานสวนตําบล หนวยงานราชการตาง ๆ และราษฎรในทองถิ่น ในอันที่จะชวยกันทําความดี
ทําประโยชนใหแกสวนรวมดวยการปลูกตนไม
3.วัตถุประสงค
3.1. เพื่อรณรงคสงเสริมการปลูกปาในพื้นที่เปนการดูดซับน้ําตามธรรมชาติ นําความ ชุมชื้น
มาสูชุมชน
3.2 เพื่อฟนฟูดินเสื่อมโทรมลดความรุนแรงของการชะลางพังทลายของดิน เพิ่มความอุดม
สมบูรณใหกับดิน
3.3 เพื่อปลูกจิตสํานึกในการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและปาไมใหประชาชนในพื้นที่ตําบล
ทองฟา
4.เปาหมายผลผลิต/
1. คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล ลูกจางและประชาชนเขารวม
กิจกรรมไมนอยกวารอยละ 50
2. มีตนไมในบริเวณที่สาธารณะ เพิ่มขึ้นรอยละ 30
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3. ประชาชนรวมกันปลูกตนไมเปนประโยชนตอสิ่งแวดลอมและปลูกตนไมในที่สาธารณะ
4. เพิ่มพื้นที่สเี ขียว ความรมรื่นสวยงาม มีสิ่งแวดลอมที่ดีและชวยลดภาวะโลกรอน
5.พื้นที่ดําเนินการ
หมูที่ 2-9 ตําบลทองฟา
6.วิธีการดําเนินการ
6.1. ขออนุมัติจัดทําโครงการฯ เสนอผูบริหารเพื่ออนุมัติโครงการ
6.2. กําหนดกรอบและกิจกรรม ดังนี้
– กิจ กรรมรณรงคป ลูก ตนไม เพิ่ม พื้นที่สีเขียวในที่ส าธารณะของหมูบาน/ชุม ชน
สถานที่ราชการ โดยเชิญชวนบุคลากรในสังกัดและประชาชนรวมปลูกตนไมภายในบริเวณสถานที่ที่ปฏิบัติงาน
บานเรือ น ที่ส าธารณะของหมูบาน/ชุม ชน หรือ สถานที่ที่ไดกําหนด เพื่อ เพิ่ม พื้นที่สีเขียว ความรมรื่นและ
สวยงาม
– กิจกรรมปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่รอบบริเวณขององคการบริหารสวน
ตําบลทองฟา
6.๓. แตงตั้งคณะทํางาน
6.๔. ประสานงานกับ หนวยงานที่เกี่ยวของ ผูนําหมูบานและประชาชนในทองถิ่นเขารวม
กิจกรรม
6.5. ดําเนินการ
6.6. สรุปผลการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานเสนอผูบริหารทราบหลังเสร็จสิ้น
โครงการ
7.ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 -2564
8.งบประมาณดําเนินการ
5(หาหมื่นบาทถวน) -.0,000
9.ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
10.ตัวชี้วัดผลลัพธ/
1. เพื่อรณรงคสงเสริมการปลูกปาในพื้นที่ นําความชุมชื้นมาสูช ุมชนและใหมีปาไมเพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อฟนฟู เพิ่มความอุดมสมบูรณใหกับดิน
3. เพื่อปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและปาไมใหประชาชนในพื้นที่ตําบล
ทองฟา
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โครงการที่ 6
1. ชื่อโครงการ โครงการลอมรั้วปาชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
ดวยในปจจุบันพบปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่
ตํ า บลท อ งฟ า อํ า เภอบ า นตาก จั ง หวั ด ตาก มี ก ารตั ด ไม ทํ า ลายสภาพป า ดั้ ง เดิ ม การแผ ว ถางป า
สาธารณประโยชนเพื่อขยายพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน ปลูกขาวโพด กะหล่ําปลี มะเขือเทศ พริก ฯลฯ และ
บางพื้นที่มีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะประโยชน เพื่อทําไรทําสวน ตามสาเหตุดังกลาวขางตน สงผลกระทบให
พื้นที่ปาลดลง เกิดปญหาดินพังทลาย ภัยแลงและปญหาภาวะโลกรอนนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งใน
การอนุรัก ษและพัฒ นาทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ ม ตอ งไดรับ ความรวมมือและรวมใจกันระหวาง
ประชาชนหนวยงานภาครัฐบาล ภาคเอกชน ทุก ภาคสวนตองรวมมือ รวมใจกันใหความสนใจและใหความ
สนับสนุนอยางจริงจังตอเนื่อง
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา ในฐานะเปนหนวยงานราชการสวนทองถิ่นที่มีหนาที่
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 6 พ.ศ.
2552) มีห น าที่ ตอ งทําตามมาตรา 67 ในเรื่อ งการคุม ครอง ดูแลและบํ ารุง รัก ษาทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและ
ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายและไดตระหนักเห็นความสําคัญของการดูแลรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นของตนเอง โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเปนพลัง
สําคัญที่มีสวนรวมในการรักษาสภาพแวดลอมใหดีตอไป จึงไดจัดทําโครงการลอมรั้วปาชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียวในพื้นที่ตําบลทองฟาใหมีความอุดมสมบูรณมากขึ้น ลดปญหาโลกรอน และเพื่อสงเสริมและปลุกจิตสํานึก
รณรงคใหประชาชน เด็ก เยาวชน รัก ษพื้นที่สีเขียวและชวยกันดูแลรักษาปาไมใหคงความอุดมสมบูรณและ
ยั่งยืนตอไปในอนาคตตอไป
3.วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่ปาไมในพื้นที่ตําบลทองฟาใหมากขึ้นและลดปญหาโลกรอน
2. เพื่อเสริมสรางปลุกจิตสํานึกใหแกเยาวชน ประชาชนในชุมชนรูจักอนุรักษทรัพยากรปาไม
และรักษาสิ่งแวดลอม และชวยกันดูแลรักษาปาไมใหคงความอุดมสมบูรณตอไป
4. เปาหมาย
1.พื้นที่ปาชุมชนใน หมูที่ 2- หมูที่ 9
5. วิธีดําเนินการ
4.1 เสนอโครงการตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อขออนุมัติจัดทําโครงการ
4.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ
4.3 จัดประชุมชี้แจง/ปรึกษาหารือการดําเนินโครงการฯแกคณะกรรมการ และแจงแนว
ทางการดําเนินงานใหหมูบานรับทราบ
4.4 จัดเตรียมพื้นที่ปลูกปา จัดหากลาไม
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4.5 ประชาสัมพันธและสงหนังสือแจงเชิญชวนหนวยงานราชการตาง ๆ เอกชน ผูนํา
ชุมชน และประชาชนในตําบลทองฟามีสวนรวมในกิจกรรมที่จัดขึ้น
4.6 รายงานผลการจัดทําโครงการฯ ตอคณะผูบริหารทองถิ่น และออกตรวจติดตาม
ประเมินผลการเจริญเติบโตของตนไม
6. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ปงบประมาณ 2561-2564
7. สถานที่ดําเนินการ
พื้นที่ตําบลทองฟาทุกหมูบ าน
8. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
9. งบประมาณ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,000บาท (สี่หมื่นบาทถวน)
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 เด็ก เยาวชน คณะครู คณะผูบริหาร ผูนําชุมชนและประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมปลูกตนไม
เกิดใจรักษและหวงแหนทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
10.2 เด็ก เยาวชน ไดลงมือปฏิบัติและเรียนรูการทํางานรวมกับชุมชน เกิดประสบการณการเรียนรูที่ดี
และนําไปฝกปฏิบัติและถายทอดยังผูปกครองตอไป
10.3 ภาพลัก ษณก ารทํางานรวมกันระหวางองคการบริห ารสวนตําบล หนวยงานราชการในพื้นที่
โรงเรียนและประชาชนของตําบลทองฟา เกิดการบูรณาการรวมกันไดอยางดียิ่งขึ้น
10.4 จํานวนตนไมเพิ่มขึ้นในพื้นที่ส าธารณะประโยชนในพื้นที่ตําบลทองฟา ชวยลดความรอนชวย
กรองแสงแดดและใหรมเงาในพื้นที่โดยรอบ
11. การประเมินผล
- สํารวจและวัดการเจริญเติบโตของตนไม เปนประจําทุกป และรายงานผลการเจริญเติบโตใหผูบริหาร
ทองถิ่นทราบ
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โครงการที่ 7
1. ชื่อโครงการ : โครงการแปลงสาธิตปลูกปาสามอยาง ประโยชนสี่อย
2. หลักการและเหตุผลที่มาของโครงการ/
การปลูกปา 3 อยาง ไดประโยชน 4 อยางพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดํารัส ความวา “...ปาไมที่จะปลูก นั้น สมควรที่จะปลูกแบบปาใชไมห นึ่ง ปา
สําหรับใชผลหนึ่ง ปาสําหรับใชเปนฟนอยางหนึ่ง อันนี้แยกออกไปเปนกวางๆใหญๆ การที่จะปลูกตนไมสําหรับ
ไดประโยชนดังนี้ ในคําวิเคราะหของกรมปาไมรูสึกจะไมใชปาไม แตในความหมายของการชวยเหลือเพื่อตนน้ํา
ลําธารนั้น ปาไมเชนนี้จะเปนสวยผลไมก็ตามหรือเปนสวนมฟนก็ตามนั่นแหละเปนปาไมที่ถูกตอ ง เพราะทํา
หนาที่เปนปา คือ เปนตนไมและทําหนาที่เปนทรัพยากรในดานสําหรับใหผลที่มาเปนประโยชนแกประชาชนได
...”พระราชดําริเพื่ออนุรักษและฟนฟูปาไมดําเนินการในหลายสวนราชการ ทั้งกรมปาไมและศูนยศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริทุกแหง คือ การปลูกปาใชสอย โดยดําเนินการปลูกพันธุไมโตเร็วสําหรับตัด
กิ่งมาทําฟนเผาถาน ตลอดจนไมสําหรับใชในการกอสรางและหัตถกรรมสวนใหญไดมีการปลูกพันธุไมโตเร็วเปน
สวนปา เชน ยูคาลิปตัส ขี้เหล็ก ประดู แค กระถินยักษ และสะเดา เปนตนการปลูกปา 3 อยางไดประโยชน 4
อยาง คือ การรูจัดใชทรัพยากรธรรมชาติดวยพระปรีชาญาณอยางชาญฉลาดใหเกิดประโยชนแกปวงชนมาก
ที่สุดยาวนานที่สุดและทั่วถึงกันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงแนะนํา
การปลูกปาในเชิงผสมผสาน ทั้งดานเกษตรวนศาสตรและเศรษฐกิจสังคมไวเปนมรรควิธีปลูกปาแบบลักษณะ
เบ็ดเสร็จนั้นไวดวย. ใหประชาชนปลูกตนไมตามแนวคิด ปา 3 อยางประโยชน 4 อยาง2. จัดรูปแบบการปลูกให
เกิดคุณคาและบูรณาการในพื้นที่ทํากินเดิมใหมีสภาพใกลเคียงกับปา3. สรางมูลคาตนไมที่ปลูกทําใหเปนทรัพย
เพื่อออมทรัพยและใชแกปญหาความยากจน
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา ในฐานะเปนหนวยงานราชการสวนทองถิ่นที่มีหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)
มีหนาที่ตองทําตามมาตรา 67 ในเรื่องการคุมครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ทางราชการมอบหมายและไดตระหนักเห็นความสําคัญของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในทองถิ่นของตนเอง จึงไดจัดทําโครงการปลูกปาสามอยางประโยชนสี่อยางขึ้น
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่ปาไมในพื้นที่ตําบลทองฟาใหมากขึ้นและลดปญหาโลกรอน
2. เพื่อเสริมสรางปลุกจิตสํานึกใหแกเยาวชน ประชาชนในชุมชนรูจักอนุรักษทรัพยากรปาไม
และรักษาสิ่งแวดลอม และชวยกันดูแลรักษาปาไมใหคงความอุดมสมบูรณตอไป
4. เปาหมาย
1 .พื้นที่ปาชุมชนใน หมูที่ 2-9
5. วิธีดําเนินการ
4.1 เสนอโครงการตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อขออนุมัติจัดทําโครงการ
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4.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ
4.3 จัดประชุมชี้แจง/ปรึกษาหารือการดําเนินโครงการฯแกคณะกรรมการ และแจงแนว
ทางการดําเนินงานใหหมูบานรับทราบ อาทิ
1. การจัดแบงที่ดินทํากินเพื่อใชปลูกปา 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง จากพื้นที่ทํากินอยูเดิม ที่เปนพื้นที่
สวน ไรหรือนา แบงพื้นที่ออกมารอยละ 30-50 โดยมีรปู แบบการจัดแบง 3 รูปแบบ ดังนี้
1.1. พื้นที่จัดแบงปลูกปา 3 อยางประโยชน 4 อยาง
จัดแบงโดยใชพื้นที่รอบแนวเขตพื้นที่ทํากิน ปลูกในพื้นที่รอ ยละ 30-50 ตามแนวเขตแดนพื้นที่ ทํากินพื้นที่
จัดแบงปลูกปา 3 อยางประโยชน 4 อยาง
1.2. จัดแบงออกมาชัดเจนเปนสวน ปลูกในพื้นที่รอยละ 30-50 โดยจัดสวนอยูดานหนึ่งของพื้นที่จัด
แบงเปนริ้วหรือแถบตามความเหมาะสม
1.3. พื้นที่จัดแบงปลูกปา 3 อยางประโยชน 4 อยาง
2. การจัดองคประกอบพันธุไมตามวัตถุประสงค โดยการปลูกพันธุไมในพื้นที่ตามความเหมาะสม แตให
ไดองคประกอบซึ่งใหเกิดความพออยู พอกิน พอใช ดังนี้
2.1. ปลูก เพื่อใหเกิดความเพียงพอในดานพออยู เชน การปลูกตนไมสําหรับใชเนื้อไมมาปลูกสราง
อาคารบานเรือนที่อยูอาศัย เชน ไมตะเคียนทอง, สัก, ยางนา, มะฮอกกานี, กระทินเทพา, จําปาทอง ฯลฯ
2.2. ปลูกเพื่อใหเกิดความเพียงพอในดานการพอกิน เชนการปลูกตนไมสําหรับใชกิน เปนอาหาร
เปนยาสมุนไพร เปนเครื่องดื่ม 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 สําหรับจักสานเปนเครือ่ งเรือน ของใช
ฯลฯ ไมโตเร็วบางชนิดที่ใชเปนไมฟน,ถาน ไมพลังงาน เชน สบูดํา, ปาลม ฯลฯ ไมทําเครื่องมือการเกษตร ไดแก
การทําดามจอบ, มีด, ขวาน, ทํารถเข็น, โตะ, เกาอี้, ตู ฯลฯ
4.4 รายงานผลการจัดทําโครงการฯ ตอคณะผูบริหารทองถิ่น และออกตรวจติดตาม
ประเมินผลการเจริญเติบโตของตนไม
6. ระยะเวลาดําเนินโครงการ
ปงบประมาณ 2561-2564
7. สถานที่ดําเนินการ
7.1. ในพื้นที่ทํากินของประชาชนในชุมชนที่อยูในหรือรอบแนวเขตปา
7.2 ชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามความเหมาะสม
7.3 ในพื้นที่ใชประโยชนรวมกันของชุมชน
8. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
9. งบประมาณ
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รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,000บาท (สี่หมื่นบาทถวน)
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.1 เด็ก เยาวชน คณะครู คณะผูบริหาร ผูนําชุมชนและประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมปลูกตนไม
เกิดใจรักษและหวงแหนทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม
10.2เด็ก เยาวชน ไดลงมือปฏิบัติและเรียนรูการทํางานรวมกับชุมชน เกิดประสบการณการเรียนรูที่ดี
และนําไปฝกปฏิบัติและถายทอดยังผูปกครองตอไป
10.3 ภาพลัก ษณก ารทํางานรวมกันระหวางองคการบริห ารสวนตําบล หนวยงานราชการในพื้นที่
โรงเรียนและประชาชนของตําบลทองฟา เกิดการบูรณาการรวมกันไดอยางดียิ่งขึ้น
10.4 จํานวนตนไมเพิ่มขึ้นในพื้นที่ส าธารณะประโยชนในพื้นที่ตําบลทองฟา ชวยลดความรอนชวย
กรองแสงแดดและใหรมเงาในพื้นที่โดยรอบ
11. การประเมินผล
-สํารวจและวัดการเจริญเติบโตของตนไม เปนประจําทุกป และรายงานผลการเจริญเติบโตใหผูบริหาร
ทองถิ่นทราบ
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โครงการที่ 8
๑. ชื่อโครงการ กิจกรรมสงเสริมการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ
๒. หลักการเหตุผล
เนื่องดวยในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ จะทรงเจริญ พระชน
พรรษา ครบ ๘6 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงศักยภาพของหญาแฝก ซึ่งเปนพืชที่
ชวยปองกันการชะลางพังทลายของดินและอนุรกั ษความชุมชื้นไวในดิน จึงไดพระราชทานพระราชดําริแกสว น
ราชการตางๆ ใหมีการทดลอง ศึกษาการปลูกหญาแฝกในสภาพแวดลอมแตกตางกันไป จึงทําใหปจจุบัน
หนวยงานตางๆ ไดนําพระราชดําริเกี่ยวกับหญาแฝกดังกลาวไปดําเนินการ องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
จึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมและสงเสริมการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องจากพื้นที่ในตําบลทองฟา
เปนพื้นที่ราบลุมและพื้นทีเ่ ชิงเขา เมื่อถึงฤดูฝนไดรับผลกระทบจากการกัดเซาะจากฝนที่ตกลงมาและน้ําไหลบา
หนาดินเปนจํานวนมากทําใหห นาดินพังทลาย สูญ เสียความอุดมสมบูรณไป เกิดปญหาตอเนื่องในพื้นที่ทํา
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 จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว
๒. เพื่อเปนการบูรณาการ การทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน
3. เพื่อสงเสริมการปลูกหญาแฝกและเพิ่มพื้นที่การปลูกหญาแฝก
4. เพื่อรณรงคประชาสัมพันธการใชหญาแฝกอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
5. เพื่อเปนการอนุรักษดินและน้ําในพื้นที่ทมี่ ีปญ
 หาการชะลางพังทลายสูง พื้นที่วิกฤต พื้นที่ราบและ
พื้นที่สงู
๔. เปาหมาย
ผูบริหาร สมาชิก ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง กํานัน ผูใหญบานและประชาชนทั่วไป และกลุม สตรี
จํานวน 87 คน
๕. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2561-2564
6. วิธีดําเนินการ
4.1 เสนอโครงการตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อขออนุมัติจัดทําโครงการ
4.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ
7. สถานที่ดําเนินการ
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ริมหวยตาก และริมหวยฉลอม
8. งบประมาณ
งบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาทถวน

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา รวมกับสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดตาก
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. สามารถสรางกระบวนการเรียนรูเ กี่ยวกับหญาแฝกใหแกประชาชน
๒. สามารถสงเสริมการปลูกหญาแฝกใหแกประชาชน
๓. สามารถรณรงคประชาสัมพันธการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๔. สามารถเพิ่มพื้นที่ในการปลูกหญาแฝก
๕. สามารถอนุรักษดินและน้ําในพื้นที่ ที่มีปญ
 หาการชะลาง พังทลายสูง พื้นที่วิกฤต พื้นที่สูง
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โครงการที่ 9
1. ชื่อโครงการ หนาบานนามอง
2. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันสภาพเศรษฐกิจ สังคม ที่มีความเจริญรุงเรืองขึ้น กอใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอม ทั้ง
ในเรื่องขยะชุมชน น้ําเสีย มลภาวะจากกลิ่น ฝุน และเสียง ในชุมชน อยางมาก สงผลใหเปนแหลงเพาะพันธของ
สัตว และแมลงนําโรค ตางๆ ไดแกยุง แมลงวัน แมลงสาบ หนู เปนตน นอกจากนั้นเปนเหตุรําคาญ เกิดโรค
ระบาด ในชุมชน โดยเฉพาะไขเลือกออก และอุจาระรวง
ในระยะเวลา 3 ป ที่ผานมา หมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลทองฟาตําบลทองฟา
พบวามีการระบาดของไขเลือดออก ป ละ 3-5 ราย โดยเฉพาะในป เกิดการระบาดของโรคไขเลือดออกเกิดขึ้น
มาก ซึ่งโรคเหลานี้ ลวนเกิดจากการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ในชุมชน ไมถูกสุขลักษณะ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลทองฟา กองทุนสุขภาพ สถานีอนามัยในพื้นที่ตําบลทองฟา
อสม. รวมกับกํานันผูใหญบาน จึงไดรวมกันจัดทําโครงการ หนาบานนามอง นี้ขึ้นเพื่อเปนการจัดการสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมชุมชน ปองกา ที่เหมาะสม สงผลสูการลดความเสี่ยงในการการโรคระบาดตาง ๆ ในชุมชน
3. วัตถุประสงคของโครงการ
1.เพื่อใหชุมชนมีโครงการดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมของชุมชนเอง
2.เพื่อใหประชาชนทุกครอบครัว มีการจัดการขยะมูลฝอย ในระดับ ครัวเรือน ระดับ คุม และระดับ
ชุมชน
3.เพื่อใหประชาชนทุกครอบครัว มีการจัดการน้ําเสีย ในระดับครัวเรือน ระดับคุม และระดับชุมชน
4.เพื่อ ให ป ระชาชนทุก ครอบครัว มีก ารปลูก พืช ผัก ปลอดสารพิ ษ และสมุน ไพรท อ งถิ่น ในระดั บ
ครัวเรือน ระดับคุม และระดับชุมชน
4. เปาหมายของโครงการ
1. ครัวเรือน และชุมชนในเขตตําบลทองฟา มีการจัดการขยะมูลฝอย จํานวน ครอบครัว 8หมูบาน
2. ครัวเรือน และชุมชนในเขตตําบลทองฟา มีการจัดการน้ําเสีย จํานวน 8หมูบาน
3. ครัวเรือนในเขตตําบลทองฟา มีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ และสมุนไพรทองถิ่น
ครอบครัว
5. พื้นที่ดําเนินงาน
ทุกหมูบานในเขตตําบลทองฟา 8 หมูบาน
6. ระยะเวลาดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2561-2564
7. วิธีดําเนินการ
1. ประชุม/ประชาคมประชาชนเพื่อชี้แจงโครงการ
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2.ประชาสัมพันธการดําเนินงานทุกรูปแบบ
3.แตงตั้งทีมตรวจเยี่ยม ทีมประเมิน กําหนดเกณฑ แผนประเมิน
4. ทุกชุมชนรณรงค ดําเนินการ ตามรูปแบบของแตละชุมชน
5. ทีมตรวจเยี่ยม ออกตรวจเยี่ยม 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. ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.ชุมชนมีโครงการดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมของชุมชนเอง
2.ประชาชนทุกครอบครัว มีการจัดการขยะมูลฝอย ในระดับครัวเรือน ระดับคุม และระดับชุมชน
3.ประชาชนทุกครอบครัว มีการจัดการน้ําเสีย ในระดับครัวเรือน ระดับคุม และระดับชุมชน
4.ประชาชนทุกครอบครัว มีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ และสมุนไพรทองถิ่น ในระดับครัวเรือน
ระดับคุม และระดับชุมชน
10. การประเมินผลโครงการ
ประเมินโดยคณะกรรมการที่แตงตั้ง โดยการออกประเมินตามแบบประเมิน ที่กําหนดขึ้น ตามประเด็น
และเปาหมายดังนี้
1. ครัวเรือน และชุมชนในเขตตําบลทองฟา มีการจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 8 หมูบาน
2. ครัวเรือนในเขตตําบลทองฟา มีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ และสมุนไพรทองถิ่น 8 หมูบ าน
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โครงการที่ 10
โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส
(การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ)
๑. ชื่อโครงการ
โครงการสง เสริม และพัฒ นาคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผูสูงอายุและผูดอ ยโอกาส (การพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ)
2. หนวยงานและผูรับผิดชอบโครงการ
กองสวัส ดิก ารสัง คม องค ก ารบริห ารสวนตําบลทอ งฟ า อําเภอบ านตาก จังหวัดตาก รวมกั บ
สว นราชการภายในองค ก ารบริ ห ารส วนตํ าบลท อ งฟ า โรงพยาบาลสง เสริม สุ ขภาพตํา บล ผู นํ าชุ ม ชน
หนวยงานราชการในพื้นที่ตําบลทองฟา และหนวยงานราชการอื่น
3. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันจํานวนผูสูงอายุในประเทศไทยไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเนื่องจากระบบสาธารณสุขไดรับ การ
พัฒ นามากขึ้น การตระหนัก ถึง คุณ ภาพชีวิตของผูสูง อายุจึงเปนสิ่งสาคัญ สงผลใหภาครัฐ กําหนดมาตรการ
เตรียมการรองรับใหการดูแลผูสูงอายุเพื่อใหผูสูงอายุเหลานั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยกําหนดยุทธศาสตร
"การเตรียมความพรอม สังคมไทยสูสังคมผูสูงอายุ" เปนหนึ่งในยุทธศาสตรหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ดวยการมีแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) เพื่อกําหนดทิศทาง
นโยบายยุทธศาสตรและมาตรการตางๆ ที่ใชดําเนินการดานผูสูงอายุใหชัดเจน ซึ่งสะทอนใหเห็นวาภาครัฐและ
หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองเตรียมความพรอมเกี่ยวกับระบบการดูแลและใหความชวยเหลือผูสูงอายุ เชนการ
ใหบริการดานสุขภาพ การจัดสวัสดิการทางสังคม การสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี โดยที่สิ่งเหลานี้จะตองมีการ
ไดรับรูถึงขอมูลที่จาเปนตอการวางแผนและดาเนินการบนฐานของการลงทุนและใชจายอยางคุมคา
คุณภาพชีวิตที่ดีของผูสูงอายุ หมายถึง การที่ผูสูงอายุมีสุขภาพรางกาย จิตใจ อารมณและสังคม ที่มี
ความสุข การกินดีอยูดี มีเศรษฐกิจที่มั่นคง ไมมีโรคภัยไขเจ็บ และมีการดําเนินชีวิตสภาพความเปนอยูที่ดีได
อยางเหมาะสม มีองคประกอบของผูสูงอายุ 5 ดาน ดังนี้คือ 1. ดานรางกาย 2. ดานจิตใจ
3.
ดานสัม พั นธภาพทางสังคม 4. ดานสิ่ง แวดลอ ม 5. ดานความมั่นคงในชีวิต รัฐ บาลไดดําเนิน การตาม
พระราชบัญญัติผูสูงอายุตามสิทธิที่ผูสูงอายุควรจะไดรับ ไมวาจะเปนการชวยเหลือดานการแพทยและการ
สาธารณสุข การลดคาโดยสาร การงดเวนคาชมสถานที่ของทางราชการ เชน วนอุทยาน เปนตน ทั้งนี้เพื่อให
ผูสูงอายุในสังคมไดอยางคุณภาพชีวิตที่ดี การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ตองดําเนินการโดยอาศัยความ
รวมมือระหวางตัวผูสูงอายุเอง ครอบครัว และสังคม ผูสูงอายุตองฝกนิสัยที่ดี และเหมาะสมในเรื่องการกินการ
นอน การพักผอ น การออกกําลังกาย ฝกทัก ษะชีวิต หลีกเลี่ยงสิ่งที่เปนผลรายตอสุขภาพ เชน สุรา บุห รี่
สิ่งเสพติด ทุกชนิด มีทักษะในการดูแลรักษาจิตใจที่ดี เชน ฝกจิตใจใหสงบสบาย มีสมาธิ ไมปลอยตนเองให
เครียดจนเกินไป รูจักที่จะพอใจในสิ่งที่ตนเองเปนอยู และมีความชื่นชมยินดีในผูอื่น ฝกรูจัก และเขาใจตนเอง
ใหมากขึ้นโดยคํานึงถึงการยอมรับ และความเหมาะสมตาม กฎกติกาทางสังคมดวย
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ตามยุทธศาสตรจังหวัดตาก ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคณภาพชีวิตประชาชน และการ
แกไขความยากจน กลยุทธ ๑. พัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยู รายได และตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริห ารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 สวนที่ ๓ อํานาจ
หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล มาตรา ๖๖ องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบล
ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา ๖๗ ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล
มีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ
และผูพิการ จึงไดจัดทําโครงการฯนี้ขึ้น โดยความรวมมือของหนวยงานภายองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
กองสวัสดิการสังคม ประสานงานกับ สวนราชการภายในองคการบริหารสวนตําบลทองฟา สํานักงานปลัด
ชวยในการประสานและรวมกิจกรรม กองคลัง ในเรื่องงบประมาณ กองชาง ในการจัดสถานที่และรวม
กิจกรรม กองการศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม ในเรื่องของการมีสวนรวมประเพณีและวัฒนธรรม กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอ ม ในการสงเสริม ดูแลสุขภาพผูสูง อายุ และไดบูร ณาการรวมกับ โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบล ผูนําชุมชน หนวยงานราชการในพื้นที่ตําบลทองฟา และหนวยงานราชการอื่นๆ จึงได
จัดทําโครงการฯนี้ขึ้น
4. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อเสริมสรางสุขภาพที่ดีของผูส ูงอายุทงั้ ดานรางกายและจิตใจ
4.2 สงเสริมใหผสู ูงอายุสรางสรรคประโยชนแกชุมชนและสังคม
4.3 เพื่อสงเสริมภูมปิ ญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นใหดํารงสืบทอดไป
4.4 เพื่อเสริมสรางการพัฒนาตนเองและการเรียนรูตลอดชีวิตของผูสงู อายุ
5. เปาหมายของโครงการ
เสริมสรางสุขภาพที่ดีของผูสูงอายุทั้งดานรางกายและจิตใจ สงเสริมใหผูสูงอายุสรางสรรคประโยชน
แกชุมชนและสังคม สงเสริมภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นใหดํารงสืบทอดไป และเสริมสรางการพัฒ นา
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 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕60)
6.5 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติตอผูบังคับบัญชา
6.6 ประชุม และวางแผนการดําเนินงาน รวมกับ สวนราชการภายในองคก ารบริห ารสวนตําบล
ทอ งฟ า โรงพยาบาลสง เสริม สุ ขภาพตําบล ผู นําชุม ชน หน วยงานราชการในพื้น ที่ตํ าบลท อ งฟ า และ
หนวยงานราชการอื่น
6.7 ดําเนินงานและปฎิบัติงานตามโครงการใหบรรลุวัตถุประสงค
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6.8 ติดตาม ประเมินผลและผลการดําเนินงานโครงการ
6.9 สรุปผลโครงการ รายงานผลการดําเนินงานตอผูบังคับบัญชา
6.10 ประชาสัมพันธ เผยแพรผลการดําเนินโครงการ
7. สถานที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณ จํานวนทั้งสิ้น 50,000.00 บาท (หาหมื่นบาทถวน)
9. ระยะเวลาในการดําเนินการ
ปงบประมาณ 2561-2564
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 เสริมสรางสุขภาพที่ดีของผูส ูงอายุทั้งดานรางกายและจิตใจ
9.2 ผูสูงอายุไดสรางสรรคและประโยชนแกชุมชนและสังคม
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มิติที่ 1 : การสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
1.3 การสรางจิตสํานึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน

โครงการที่ 1
๑. ชื่อโครงการ
โครงการ การแขงขันกีฬา“ทองฟาเกมส ตานภัยยาเสพติด ครั้งที่ 10”
๒. หลักการและเหตุผล
การออกกําลังกายและการเลนกีฬาเปนปจจัยสําคัญ อยางหนึ่ง ในการพัฒ นาคุณภาพชีวิต
เนื่องจาก ในปจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว คาครองชีพเพิ่มสูงขึ้น ทําให
ทุกคนตองขวนขวายทํางานเพื่อหารายไดมาจุนเจือครอบครัว ทําใหไมมีเวลาออกกําลังกายหรือเลนกีฬา ดวย
เหตุนี้จึงทําใหสุขภาพรางกายออนแอลงและหันไปพึ่งพาสิ่งเสพติด ทําใหมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคเพิ่มมาก
ขึ้น เมื่อเศรษฐกิจทรุดตัวลง สุขภาพเสื่อม สังคมมีปญหา ทําใหหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตระหนักในภัย
อันตรายที่จะมีใกลตัว จึงมีแนวคิดที่จะแสวงหาแนวทางแหงการแกปญหาที่ถูก ตองและกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกทุกฝายโดยทั่วกัน
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่อยูใกลชิด
กับประชาชน ซึ่งมีหนาที่ดูแลทุกขสุขของประชาชน ไดพิจารณาหาแนวทางสงเสริมใหประชาชนและเยาวชน
ทุกเพศทุกวัยมีโอกาสไดออกกําลังกาย และเลนกีฬาอยางสม่ําเสมอ เพื่อจะชวยทําใหมีรางกายแข็งแรงสมบูรณ
จิ ต ใจสดชื่ น แจ ม ใสมี น้ํ า ใจเป น นั ก กี ฬ า รู แ พ รู ช นะ รู อ ภั ย มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มี ร ะเบี ย บวิ นั ย มี ค วาม
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 และผูพิก าร ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามอํานาจหนาที่องคการบริห ารสวนตําบลทอ งฟา องคการ
บริหารสวนตําบลทองฟาจึงจัดโครงการแขงขันกีฬา“ทองฟาเกมส ตานภัยยาเสพติด ครั้งที่ 10” ขึ้น
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ และความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันใหดียิ่งขึ้น โดยใชกีฬาเปน
สื่อในการสรางความสามัคคีในหมูคณะ
๓.๒ เพื่อสงเสริม สนับสนุน สรางจิตสํานึก และปลูกฝง ใหเยาวชนและประชาชน ในตําบล
ทองฟา รักการออกกําลังกาย โดยใชกีฬาในการพัฒนาสุขภาพ
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๓.๓ เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและประชาชนหางไกลจากยาเสพติด ตลอดจนอบายมุขตางๆ
๓.๔ เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและประชาชน ไดมีโอกาสออกกําลังกายอยางตอ เนื่อ ง เพื่อ
พัฒนาศักยภาพทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา และสังคม
๓.๕ เพื่อสงเสริมใหชุมชนรูร ักสามัคคี รูแพ รูชนะ รูอภัย และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
อยางมีความสุข
๔. เปาหมาย
ขาราชการสวนทองถิ่น 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 แจงประชาสัมพันธใหกลุม เปาหมายเขารวมโครงการ
๖.๕ ประสานหาคณะกรรมการตัดสิน จากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
๖.๖ ดําเนินการแขงขันตามแผนงานที่คณะกรรมการกําหนดไว พรอมสรุปผลการดําเนินงาน
พรอมแนวทางการแกไข และรายงานผลการดําเนินงานตอผูท ี่เกี่ยวของทราบ
๗. สถานที่ดําเนินงาน
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทองฟา อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
๘. งบประมาณ
40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถวน)
๙. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด องคก ารบริห ารสวนตําบลทองฟา อําเภอบานตาก จังหวัดตาก รวมกับ
กํานันผูใหญบาน สวนราชการ และประชาชน ในพื้นที่ตําบลทองฟา อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
๑๐. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑๐.๑ เยาวชนและประชาชนในตําบลทองฟา มีรางกายแข็งแรง และพลานามัยสมบูรณ
๑๐.๒ เยาวชนและประชาชนในตําบลทองฟา หางไกลจากยาเสพติดตลอดจนอบายมุขตางๆ
๑๐.๓ เกิดความผูกพันและความสามัคคีภายในหมูบาน
๑๐.๔ เยาวชนและประชาชนในตําบลทองฟา มีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา เปนผูมีน้ําใจ
นักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย และชวยเหลือ เอื้อเฟอซึ่งกันและกัน
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๑๐.๕ เยาวชนและประชาชนในตําบลทองฟา รักและสนใจที่จะเลนกีฬามากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทํา
ใหปญหายาเสพติดตลอดจนอบายมุขตางๆลดลง
โครงการที่ 2
๑. ชื่อโครงการ
โครงการจางนักเรียน/นักศึกษา ทํางานชวงปดภาคเรียนฤดูรอน
๒. หลักการเหตุผล
ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทยได แจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จาง
งานนัก เรียน/นัก ศึก ษาใหมีงานทําในชวงปดภาคเรียนฤดูรอ นอยางตอ เนื่ อ งเปนประจําทุก ป รัฐ บาลไดมี
นโยบายแกไขปญหาความยากจนประกอบกับในปจจุบันประเทศไทยตองประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ไดรับ
ความเดือดรอนทําใหมีความยากลําบากในการดํารงชีพ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเปนหนวยงานที่
มีความสําคัญที่จะมีสวนรวมในการแกไขปญหาและบรรเทาผลกระทบสําหรับประชาชนและเปนกลไกในการ
ขับเคลื่อนการแกไขปญหาของชุมชนตามแนวทางที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดวางไว
เพื่อเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับ ที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒) มาตรา ๒๓ (๖) ภายใตบังคับ แหงกฎหมาย องคการบริห ารสวนตําบล มีห นาที่
สงเสริมการพัฒนา สตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามอํานาจหนาที่องคการ
บริห ารสวนตําบลทอ งฟา ใหเปนไปตามนโยบายของรัฐ บาลและเปนไปตามแนวทางของกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลทองฟาจึงไดดําเนินการจัดทําโครงการจางนักเรียน/นักศึกษา
ทํางานชวงปดเทอมภาคฤดูรอนเปนการเพิ่ม รายไดใหกับ นัก เรียนนัก ศึก ษาในชวงปดเทอม 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 สงเสริมและสนับสนุนใหนกั เรียน/นักศึกษา มีประสบการณในการทํางาน
๓.๔ เพื่อแบงเบาภาระคาใชจายใหกับผูปกครองตลอดจนไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเอง
ครอบครัว สังคม
๔. เปาหมาย
จางนักเรียน/นักศึกษา ทํางานในชวงปดภาคเรียนฤดูรอน หมูละ 2 คน จํานวน ๑๖ คน
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๕. ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มดําเนินการตัง้ แตวันที่ 25 เดือน มีนาคม ๒๕๕6 ถึง วันที่ 25 เดือน เมษายน ๒๕๕6
๖. วิธีดําเนินการ
๖.๑ ขออนุมัติจัดทําโครงการ
๖.๒ ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา ในเขตพื้นที่ตําบลทองฟา
๖.๓ แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกในแตละหมูบาน
๗. สถานที่ดําเนินการ
ณ เขตพื้นที่ตําบลทองฟา อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
๘. งบประมาณดําเนินการ
จํานวนงบประมาณทั้งสิ้น 22,200บาท ( สองหมื่นสองพันสองรอยบาท )
๙. หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด อบต.ทองฟา
๑๐. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียน/นักศึกษา มีงานทํา มีรายได
๒. นักเรียน/นักศึกษามีทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ ทักษะการทํางาน และการพัฒนาตนเองสู
อาชีพ
๓. นักเรียน/นักศึกษา มีประสบการณในการทํางาน
๔. นักเรียนนักศึกษาไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอตนเอง ครอบครัว สังคม
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โครงการที่ 3
๑. ชื่อโครงการ
โครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ ประจําปการศึกษา ๒๕59
2. หลักการและเหตุผล
“เด็ก” ถือเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนา เพราะเด็กตั้งแตแรกเกิด จนถึงอายุ ๕ ขวบ เปน
ชวงสําคัญชวงหนึ่งของชีวิตที่สมองมีการเจริญ เติบโตมากกวาทุก ๆ ชวงอายุ และเปนชวงเวลา ที่เหมาะสม
สําหรับการ ปูพื้นฐานทักษะตางๆ ใหเด็กไดพัฒนาการเรียนรู ซึ่งถือเปนแนวคิดดานหนึ่ง ของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย ปจจุบันการจัดการศึกษาตองยึดผูเรียนเปนสําคัญโดยจะตองจัดการศึกษา ใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรู
อยางมีความสุข จึงจัดทําโครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ ขึ้นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีความ
พรอมทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา และสรางความสัมพันธอันดีระหวางครูผูดูแลเด็ก
กับเด็กปฐมวัยองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
ดังนั้นเพื่อใหเปนไปตามแนวทางดังกลาว ศูนยพัฒ นาเด็กเล็กองคการบริหาร สวนตําบล
ทองฟา จึงจัดทําโครงการแขงขันกีฬาศูนยพัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ ประจําปการศึกษา 2559 ขึ้นเพื่อพัฒนา
เด็กปฐมวัยใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา และสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางครูผูดูแลเด็ก เด็กปฐมวัย จึงจัดทําโครงการดังกลาวขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหเด็ก ปฐมวัย ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนไดอ อกกําลังกายเพื่อ สุขภาพและ
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 ประกอบดวยเด็ก ปฐมวัยศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทองฟา และครูผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล
ทองฟา จํานวนทั้งสิ้น 71 คน
4.2 ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
วันศุกร ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2560 ตั้งแตเวลา 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 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ
7.4 ดําเนินงานตามโครงการ
7.5 สรุปผลการดําเนินโครงการฯใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทองฟาทราบ
8. เกมสที่แขงขัน
8.๑. เกมสวิ่งเก็บลูกบอลใสตระกรา ชาย 2 คน หญิง 2 คน
8.๒. วิ่งสามัคคี ชาย 6 คน หญิง 6 คน
8.๓. ลิงอุม แตง (ครูกับเด็ก) ชาย 2 คู หญิง 2 คน
8.๔. กินวิบาก (ครูกับเด็ก) ชาย 2 คู หญิง 2 คน
8.๕. วิ่งแขงมากานกลวย ( ชาย ๒ หญิง ๒) ทีมละ ๒ คน
8.๖. วิ่งระยะสั้น ชาย 2 คน หญิง 2 คน
8.7 เกมสเหยียบลูกโปง
8.8 วิ่งผลัด (ครูกับเด็ก) (ชาย หญิง) ชาย 2 คู หญิง 2 คน
9. งบประมาณดําเนินการ
10. ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.๑ เด็กปฐมวัย ไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนไดออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและ
พลานามัยทีส่ มบูรณแข็งแรง
10.๒ สรางความสัมพันธอันดีใหกับเด็กปฐมวัย ครูผูดูแลเด็ก ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา
10.๓ สงเสริมพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาใหกบั เด็กปฐมวัย
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
10.4 สงเสริมการเรียนรูที่ยึดเด็กเปนสําคัญ
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โครงการที่ 5
๑. ชื่อโครงการ
โครงการหนูนอยสืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น (ศึกษาวิธีทําขาวหลาม)
2. หนวยงานและผูรับผิดชอบโครงการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทองฟา สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลทองฟา อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
3. หลักการและเหตุผล
วันเพ็ญ เดือน 4 เหนือ เดือนยี่ใตคือ เดือนมกราคมเปนเดือนที่ชาวนาเก็บเกี่ยวขาวแลว
นําไปใสยุงฉาง ชาวลานนาไทยนิยมทําบุญทําทานกอนที่ตัวเองจะบริโภคเพื่ออุทิศสวนกุศลแกเทพเทวดามีแม
โพสพเปนตน เพื่อชวยคุมครองดูแลขาวเปลือกในยุงฉางหลองขาวของตนมิใหสิ่งอื่นใดมารบกวนทําให การ
กินขาวเปลือกหมดเร็ว การทําบุญทานขาวจี่ ขาวหลามมีการทําดังนี้ การเตรียมขาวจี่ในสมัยโบราณ ชาว
ลานนาไทยนิยมทําอาหารใหสุกดวยการจี่ การเผา การปง การยาง เปนสวนมากไมใชก ารทอดอยางใน
ปจจุบัน ดังนั้นคนในสมัยโบราณจึงมีอายุยืนเพราะไมมีไขมันอุดตันเสนเลือดอยางคนสมัยปจจุบัน การทําขาว
หลามมีการเตรียมคือ นําขาวสารขาวเหนียวแชน้ําแลวใสกระบอกไมไผเพื่อนํามาเผาไฟจนขาวขางในสุกและนํา
ขา วหลามไปถวายพระวั น เพ็ ญ เดือ น 4 การทํ าบุ ญ ข า วจี่ – ข าวหลาม นิ ย มกั น ในกลุ ม ประชาชนที่
รับประทานขาวนึ่งเปนอาหารหลัก คือ ไทยภาคเหนือไทย ภาคอีสาน และประเทศลาว
ตามพระราชบัญ ญั ติส ภาตําบลและองคก ารบริห ารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 สวนที่ ๓ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลมาตรา 67 ภายใต
บังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (๘) บํารุงรักษา
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญ ญาทองถิ่น และวัฒ นธรรมอันดีของทอ งถิ่น และเพื่อ ใหเปนไปตามมาตรฐาน
การศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาตรฐานที่ 9 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีการ
จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย ตัวบงชี้ที่ 9.6 จัดกิจกรรมสืบสาน วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญ ญาไทย อยางสรางสรรค และมาตรฐานที่ 10 ตัวบงชี้ที่ 10.4 มีและใชแหลงเรียนรู
ภูมิปญญาทองถิ่นทั้งในและนอกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทองฟาจึงได
จัดทําโครงการหนูนอยสืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น (ศึกษาวิธีทําขาวหลาม) ขึ้น
4. วัตถุประสงค
4.๑ เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดเรียนรูวัฒนธรรมและประเพณีภูมิปญญาทองถิ่นผานกิจกรรม
4.2 เพื่อใหเด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรูดวยตนเองตามแหลงเรียนรูในชุมชน
4.3 เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีภูมิปญญาทองถิ่นที่ดีงามของคนใน
ชุมชน
5. เปาหมายของโครงการ
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5.1 จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวนทั้ง สิ้น 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 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัตฝิ กอบรมตอนายกองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ
6.4 ดําเนินงานตามโครงการ
6.5 สรุปผลการดําเนินโครงการฯใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทองฟาทราบ
7. งบประมาณดําเนินการ
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.๑ เด็กปฐมวัยไดเรียนรูวัฒนธรรม ประเพณีและภูมปิ ญญาทองถิ่นผานกิจกรรม
8.๒ เด็กปฐมวัยมีความสุขและเกิดการเรียนรูไดดวยตนเองตามแหลงเรียนรูในชุมชน
8.๓ เด็กปฐมวัยไดรวมสืบทอดและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญ
 ญาทองถิ่นที่ดี
งามของคนไทย
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โครงการที่ 5
๑. ชื่อโครงการ
โครงการอุยสอนหลานทําของเลน
2. หลักการและเหตุผล
การเรียนรูของเด็กปฐมวัยเกิดจากการมีประสบการณกับสิ่งแวดลอม เด็กตองการมีประสบการณกับ
กลุมคนและประสบการณทางสังคม เกิดจากประสบการณในชีวิตจริงของเด็ก ครูปฐมวัยจึงมีบทบาทในการจัด
ประสบการณและสิ่งแวดลอมเพื่อ ชวยใหเด็กสรางองคความรูดวยตนเองทั้งในหองเรียนและจากแหลงการ
เรียนรูตางๆซึ่งแหลงการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยมีลักษณะที่แสดงใหเห็นถึงความหลากหลายของทรัพยากร
เพื่อการเรียนรู ดังนั้นแหลงเรียนรูเปนอีกนวัตกรรมหนึ่งที่สง เสริมใหเด็กปฐมวัยพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู
ซึ่งเปนทักษะสําคัญที่นําไปใชในการดํารงชีวิตประจําวันตอไป และตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2546 ไดระบุไววาใหจัดการศึกษาและสงเสริมพัฒ นาการเด็กปฐมวัยทุกดาน คือ ดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา “เด็ก” ถือเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนา เพราะเด็กตั้งแตแรกเกิด จนถึง
อายุ ๕ ขวบ เปนชวงสําคัญชวงหนึ่งของชีวิตที่สมองมีการเจริญเติบโตมากกวาทุก ๆ ชวงอายุ และเปนชวงเวลา
ที่เหมาะสมสําหรับการสรางพื้นฐานทักษะตางๆ ใหเด็กไดพัฒนาการเรียนรูซึ่งถือเปนแนวคิดดานหนึ่งของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗และแกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 สวนที่ 2 มาตราที่ 23 (๖) สงเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผูสูงอายุและผู
พิการสวนที่๓ อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลมาตรา 67ภายใตบังคับแหงกฎหมายองคการบริหาร
สวนตําบลมีหนาที่ตอ งทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล (๘) บํารุงรัก ษาศิล ปะจารีตประเพณีภูมิปญ ญา
ทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นและเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคกรปกครองสวนทองถิ่นมาตรฐานที่ 2ตัวบงชี้ที่ 2.2กําหนดให ครู/ผูดูแลเด็กมีความสามารถในการ
จัดประสบการณการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มาตรฐานที่ 5 ตัวบงชี้ที่5.3 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีสื่อ
เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมตอการจัดการศึกษา และมาตรฐานที่ 10ตัวบงชี้ที่ 10.5
กําหนดใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีและใชแหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นทั้งในและนอก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กศูนย
พัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทองฟาจึงไดจัดทําโครงการอุยสอนหลานทําของเลน ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.๑เพื่อเสริมสรางประสบการณตรงใหกับเด็กปฐมวัย
3.๒ เพื่อการจัดการเรียนที่ยึดผูเ รียนเปนสําคัญ
3.3เพื่อใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน
3.4เพื่อใหเด็กรูจ ักของเลนที่ทํามาจากภูมปิ ญญาทองถิ่น
4. เปาหมายของโครงการ
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จํานวนผูเขารวมโครงการ จํานวนทั้งสิ้น 45 คน ประกอบดวยเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลทองฟาจํานวนทั้งสิ้น 45 คน
5. วิธีดําเนินการ
5.1 ประชุมวางแผนรวมกันในการจัดโครงการ
5.2 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติตอนายกองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
5.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการ
5.4 ดําเนินงานตามโครงการ
5.5สรุปผลการดําเนินโครงการฯใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทองฟาทราบ
6. สถานที่จัดกิจกรรม
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทองฟาอําเภอบานตาก จังหวัดตาก
7. ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
วันศุกร ที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 ตั้งแตเวลา 09.00 น.
8. งบประมาณดําเนินการ
9.หนวยงานและผูรับผิดชอบโครงการ
ศูนยพัฒ นาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทองฟา สังกัดกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลทองฟา อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
10.ผลที่คาดวาจะไดรับ
10.๑ ไดเสริมสรางพัฒนาการ การเรียนรูใหกับเด็กปฐมวัย
10.๒ เด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลทองฟาไดเรียนรูจ ากประสบการจริง
10.๓ ไดเสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางชุมชนกับเด็กปฐมวัยศูนยพัฒนาเด็กเล็กทองฟา
10.4 เด็กปฐมวัยเกิดความภาคภูมิใจในชุมชนและทองถิ่นของตนเอง
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มิติที่ 2 : การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.1 แสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการถวายสัตยปฏิญาณเนื่องในวันสําคัญตาง ๆ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบตามขอเสนอของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน กําหนดเปนนโยบายในการจัดพิธีถวายสัตยป ฏิญ าณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลัง ของแผนดิน
ปลูกฝงอุดมการณเพื่อชาติ ศาสน กษัตริย เปนประจําทุกป ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว นั้น องคการบริหารสวนตําบลทองฟา จึงไดจัดโครงการพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการ
ที่ดีและพลังของแผนดินขึ้น เพื่อใหผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการ พนักงานและประชาชนทั่วไปขององคการ
บริหารสวนตําบลทองฟา ไดรวมพิธีถวายสัตยปฏิญาณฯ ถวายเปนราชสักการะ ราชสดุดี แดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในทุกปนั้น
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทอ งถิ่นที่อ ยูใกลชิดกับ
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. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6. วิธีการดําเนินการ
เขารวมกิจกรรมในงานสําคัญตาง ๆ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (2564 – ศ.2561.ปงบประมาณ พ)
8. งบประมาณดําเนินการ
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ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ไดแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ความรักษ ความสามัคคีของปวงชนชาวไทย
10.2 ผูบริหารไดถวายสัตยปฏิญาณตนในการปฏิบัติหนาที่ดวยความเสียสละ มุงมั่น และ
ซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่และตอสังคม
10.3 เกิดจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต การเสียสละเพื่อสวนรวม
การทํางานดวยจิตสาธารณะ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและตามประมวลคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัตงิ าน
ขององคการบริหารสวนตําบลทองฟาที่ไดประกาศใช
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มิติที่ 2 : การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.2 สรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ :
โครงการมาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปลัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและหัวหนาสวนราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อประโยชนของราชการในการปฏิบตั ิงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรมเปนการ
ลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับ การใหบริการ การ
บริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ เปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส ถูกตอง เที่ยงธรรม ตามหลักเกณฑ
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของอปท. นั้น
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลทองฟา ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นหนึ่ง ที่ใช
หลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมือ งที่ดี จึงไดจัดทํามาตรการออกคําสั่ง
มอบหมายของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น รองปลัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและหัวหนาสวนราชการ ในการปฏิบัติราชการ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม
3.2 เพื่อเปนการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง
เกี่ยวกับการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ
3.3 เพื่อใหการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ เปนไปดวยความเรียบรอย
โปรงใส ถูกตอง เที่ยงธรรม ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของอปท.
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหาร / ปลัดอบต. /ผูอํานวยการกอง/หัวหนาสวนราชการของอบต.
5. พื้นที่ดําเนินการ
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 รวดเร็วและเที่ยงธรรม
10.2 เปนการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง
เกี่ยวกับการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ
10.3 การใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ เปนไปดวยความเรียบรอย
โปรงใส ถูกตอง เที่ยงธรรม ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของอปท.
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โครงการที่ 2
๑. ชื่อกิจกรรม :
“สรางความโปรงใสในการพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน อบต.ทองฟา”
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ไดกําหนดใหมีการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหแก
พนักงานสวนตําบล โดยใหผูบังคับบัญชาและผูที่ไดรับมอบหมายประเมินประสิทธิภาพการประสิทธิผลผล
ปฏิบัติราชการปละสองครั้ง ซึ่งเปนการประเมินที่ผูบังคับบัญชามีอํานาจเด็ดขาดในกระบวนการประเมิน ดวย
วิธีการนี้ทําใหผูที่เขารับการประเมินสวนมากมักเกิดความไมพอใจในผลลัพธเหลานั้น
ดังนั้นงานการเจาหนาที่ จึงไดนําการประเมินแบบ ๓๖๐ องศา มาใชในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานสวนตําบล พนักงานครู และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา โดยอาศัย
บุคคลที่เกี่ยวของรูเ ห็นกับการปฏิบัติงานเปนผูป ระเมิน เชน จากผูบังคับบัญชา , ผูใตบังคับบัญชา , เพื่อนรวมงาน หัวหนางาน
๓. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานสวนตําบล พนักงานครูและพนักงานจาง เปนการประเมิน
ที่ครบวงจร ไดผลการประเมินที่เปนธรรม และมีหลักฐานในการอางอิง
๒. เพื่อใหสามารถมองเห็นพฤติกรรมของบุคลากรที่มีตอองคกร ตอการทํางาน ตอเพื่อนรวมงานวา
เปนอยางไรแลวสามารถเปนแนวทางในการปรับพฤติกรรมที่สงผลเสียตอองคกรได
๓. เพื่อใชในการวินิจฉัยการปฏิบัติ เพื่อแสวงหาจุดเดนและจุดดอยในการปฏิบัติงานของพนักงานหรือ
ผูบริหารแตละคน อันจะนําไปสูการตัดสินใจของการปฏิบัติงานรูปแบบอื่น ๆ
๔. เปาหมาย
พนักงานสวนตําบล พนักงานครูและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา
๕. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
๖. วิธีดาํ เนินการ
๑) จัดฝกอบรบใหความรู ความเขาใจ ในวิธีการประเมินแกผูที่จะเขารับการประเมิน
๒) จัดทําแบบประเมิน ใหผเู ขารับการประเมินทําแบบประเมินสงพรอมการขอรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ (รอบ ๖ เดือนหลัง)
๓) สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการฯ ใหผบู ริหารทองถิ่นทราบ
๗. ระยะเวลาการดําเนินงาน
ชวงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 –
2564)
๘. งบประมาณที่ใชในการดําเนินการ

69

ไมใชงบประมาณในการดําเนินการ
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑) ไดมีผลการประเมินที่ครอบคลุมทั้งผลการทํางานและวิธีปฏิบัติงาน
๒) ไดผลการประเมินการปฏิบัติราชการที่มีความยุติธรรม มีคุณคา และมีความนาเชื่อถือกวาวิธีการเดิม
๓) ไดขอมูลยอนกลับที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในองคกร
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โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ
“ควบคุมการเบิกจายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
แนวทางเดียวกันและ สอดคลองกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึง
มีกิจกรรมควบคุมใหบุคลากรฝาย บัญชี กองคลัง จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายใหความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติ ทําใหเกิดความ คุมคาและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจายเงินตามขอบัญญัตงิ บประมาณ
รายจายประจําป และดําเนินงานตาม ขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญที่องคกรปกครองสวน ทองถิ่นจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความ
จําเปนตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหบุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ
ประกาศ และหนังสือที่ เกี่ยวของ
3.2 เพื่อลดขอผิดพลาดในการปฏิบัตงิ าน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
5. พื้นที่ดําเนินการ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6. วิธีดําเนินการ
จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณแยกหมวดรายจาย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจายตามงบประมาณ ที่ตั้งไว
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 บุคลากรฝายบัญชี กองคลัง มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวของ
10.2 ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัตงิ าน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ และ
เปนไปในทิศทาง เดียวกัน
10.3 เกิดความคุมคาและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ
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โครงการที่ 4
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม
“การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ซึง่ กําหนดใหมี
การบริหารราชการ อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสงู สุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติใหเปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไขเพิ่มเติม
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานดานจัดซื้อจัดจาง
3.2 เพื่อใชเปนขอมูลในการรายงานผูบริหาร
3.3 เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจางของหนวยงาน
3.4 เพื่อใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.5 เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ
3.6 เพื่อเปนขอมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 หัวหนาฝายและผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน
4.2 เจาหนาทีผ่ ูปฏิบัติงานดานพัสดุ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดเก็บขอมูลในการจัดซื้อจัดจาง
6.2 จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจางและคิดเปนรอยละของจํานวนโครงการและรอยละของจํานวน
งบประมาณ
6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจาง
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
กองพัสดุและทรัพยสิน องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ประชาชนไดรับทราบขอมูลในการบริหารงานของหนวยงานดวยความโปรงใสมี
ประสิทธิภาพ
10.2 ผูบริหารมีขอมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมปี ระสิทธิภาพ 10.3 ผูปฏิบัติงานมี
ขอมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาเปน ประโยชนกบั
ประชาชน

73

โครงการที่ 5
1. ชื่อโครงการ
“สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการปฏิบัติงานใหโปรงใส สามารถตรวจสอบได
3.2 เพื่อใหหนวยงานมีระบบปองกันผลประโยชนทบั ซอน
3.3 เพื่อเปนการปองกันการใชจายเงิน เพือ่ สงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เจาหนาที่ผปู ฏิบัติงานดานพัสดุ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6. วิธีดําเนินการ
6.1 จัดทําคูมือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน ถึงความเกี่ยวของกับผู
เสนองานในการจัดหา พัสดุ
6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงาน
ถึงความเกี่ยวของกับผู เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สวนพัสดุและทรัพยสิน องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีระบบปองกันผลประโยชนทบั ซอน
10.2 มีการปองกันการใชจายเงิน เพื่อสงเสริมธุรกิจของตนและพวกพอง
10.3 มีการปฏิบัติงานที่มปี ระสิทธิภาพ โปรงใสตรวจสอบได
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โครงการที่ 6
1. ชื่อโครงการ
โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง
2. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลทองฟามีฐานะเปนนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่ในการจัดทํา
บริการสาธารณะดวยตนเอง ทั้งในเรือ่ งการ จัดหารายไดและการใชจายเงินและการบริหารงานตางๆ ตาม
ภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แตตองเปนไปตามอํานาจ หนาที่และกฎหมายที่กําหนดไว ดังนั้น การที่
องคการบริหารสวนตําบลทองฟาจะบริหารงานใหมปี ระสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน จะตอง
บริหารงานดวยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให
เปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทองฟา พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ที่กําหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทองฟาตองเปนไปเพือ่ ประโยชนสุขของประชาชน
โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมี สวนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจาง และ
การเปดเผยขอมูลขาวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลทองฟามี อํานาจ
หนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา ทัง้ นี้ ตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดใหการจัดซื้อ จัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและ
เที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคทจี่ ะใช
ราคา และประโยชนระยะยาวที่จะไดรบั ประกอบกัน ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงบประมาณขององคการบริหาร
สวนตําบลทองฟาเปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบได เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชนสูงสุดแกประชาชนใน
ทองถิ่น จึงมีความจําเปนตองจัดโครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อ – จัดจาง เพื่อให ประชาชนได
เขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทองฟาทุกโครงการและกิจกรรม
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจางตามโครงการและ
กิจกรรมตางๆ ของ องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
3.2 เพื่อเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิ
บาล
3.3 เพื่อปองกันการทุจริตในหนวยงาน
4. เปาหมาย
เผยแพรขอมูลการจัดซื้อ – จัดจาง ตามแผนงาน/โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวน
ตําบลทองฟาที่ดําเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 4 ชองทาง ไดแก ทางเว็บไซต บอรดประชาสัมพันธ
หนังสือ ระบบกระจายเสียงไรสาย
5. พื้นที่ดําเนินการ
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องคการบริหารสวนตําบลทองฟาและชุมชนตางๆ ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ทองฟา

6. วิธีดําเนินการ
6.1 รวบรวมขอมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้ - ประกาศการจัดซื้อ – จัด
จาง - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจาง - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับ
งาน - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน - ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกพรอมวงเงินการจัดซื้อ
– จัดจาง - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
6.2 นําสงประกาศไปเผยแพรป ระชาสัมพันธตามชองทางการประชาสัม พันธขององคการ
บริห ารสวนตําบลทอ งฟา ไดแก ทางเว็บ ไซต บอรด ประชาสัมพันธ ระบบกระจายเสียงไรส าย หนวยงาน
ราชการ เปนตน ตัวอยางแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวา 3 ชองทาง
10.2 ผลลัพธ - ประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางไมนอยกวารอยละ
70 ของโครงการที่จัดซื้อ จัดจางทั้ งหมด - การจัดหาพัส ดุเ ปนไปอยางโปรงใส ตรวจสอบไดทุก ขั้นตอน สามารถลดปญหาการรองเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางได
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โครงการที่ 7
1. ชื่อโครงการ
โครงการจางสํารวจความพึงพอใจของผูร ับบริการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานสวนทองถิ่นกอกําเนิดขึ้นก็ดวยจุดมุงหมายที่ตองการใหผูคนในทองถิ่นไดมี
โอกาสดูแลจัดการความตองการพื้นฐานตาง ๆ ของประชาชนในทองถิ่นของตน ดวยคนในพื้นที่ยอมทราบ
ปญหาความตองการของตนและผูค นในพื้นที่ทตี่ นพักพิงอยูเปนประจําไดดีกวา ดังนั้น ในการดูและจัดการงาน
ขององคกรเพื่อที่จะบรรลุสูเปาหมายดังกลาว จําเปนอยางยิ่งที่ผูบริหารจัดการองคกรตองศึกษาและเรียนรู
ปญหาที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนและกระบวนการทํางาน ความรู ความสามารถ ความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ผูลงมือปฏิบัติ ตลอดจนอุปกรณและเครื่องมือที่ใชประกอบการทํางานวาแทจริงแลวเปนอยางไร
มีป ระสิท ธิภ าพเพียงพอที่จ ะกอ ใหเกิดประสิท ธิผ ลในการทํางานหรือไม ซึ่งการศึก ษาเรียนรูในสิ่งเหลานี้
การศึกษาจากขอมูลที่พบเห็นอยูในองคกรไดกระทําลงไป คงไมมีผูใดจะชี้ภาพใหเห็นไดดีเทาที่ตองรับผลการ
กระทําจากสิ่งที่องคกร และเจาหนาที่ในองคกรไดปฏิบัติลงไปซึ่งก็คือ ประชาชนในพื้นที่ที่เขามารับบริการ
จากองคกรนั้นเอง
จากภาพสะทอ นดังกลาวขางตนถือ ไดวา เปนสิ่ง ที่นายินดีเปนอยางยิ่ง ตอ งมีก ารรักษา
คุณภาพใหคงอยูเพื่อรักษาระดับความพึงพอใจที่มากที่สุดใหได เมื่อใดที่กาวถึงระดับสูงแลวสิ่งนี้จะเปนตัวชี้วัด
ใหเห็นวา การปฏิบัติงานของคณะผูบริหารทองถิ่นตลอดจนเจาหนาที่ทุกฝายที่เกี่ยวของ ไดบรรลุสูจุดหมาย
ของการปฏิบัติงาน ในดานการใหบริการแกประชาชนในทองที่อันเปนบานเกิดเมืองนอนของตนแลว เมื่อเปน
เชนนั้น คณะผูบริหารตลอดจนเจาหนาที่ขององคกรยอมไดรับความไววางใจจากประชาชนในทองถิ่นในการที่
จะมอบหมายใหเปนผูดูแลจัดการทองถิ่นของตนตอไปเปนระยะเวลาอีกยาวนาน
ดังนั้นการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ นั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองดําเนินโครงการ
เพื่อนําผลที่ไดรับ นํามาซึ่งการแกไข ปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานและเพื่อสนองตอบตอ
ความตองการของประชาชนผูมาใชบริการไดตรงจุดและเปาหมายมากที่สดุ องคการบริหารสวนตําบลทองฟาได
เล็งเห็นความสําคัญ จึงไดมีโครงการสํารวจความพึงพอใจแกประชาชนโดยหนวยงานที่ใหบ ริการรับ สํารวจ
สอบถามประมวลผลซึ่งไดรับการรับรองจากกรมสงเสริมฯ เพื่อใหไดขอมูลที่เปนจริง ถูกตองและแมนยํา ใน
การนําขอมูลมาใชตอไป
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อนําขอมูลที่ไดมาแกไข ปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัตงิ าน
3.2 เพื่อสนองตอบตอความตองการของประชาชนผูมาใชบริการไดตรงจุดและเปาหมายมากที่สุด
3.3 เพื่อใหการบริหารจัดการดานบริการมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะกอใหเกิดประสิทธิผลในการ
ทํางานเกิดความพึงพอใจตอผูมาใชบริการอยางสูงสุด
3.4 เพื่อใหเกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการใหบริการ กระตุนการทํางาน
เพื่อใหมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพในการทํางานในดานบริการสาธารณะ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
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ผูบริหาร เจาหนาทีพนั
่ กงานจางขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา/
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6. วิธีการดําเนินการ
1. จัดทําคําสั่งมอบหมายงาน
2. ประชุมผูบริหาร เจาหนาที่/พนักงานจาง
3. จางเหมาหนวยงานที่รบั สํารวจ
4. สํารวจ ประมวลผล
5. การรายงานติดตามและประเมินผล
6. ประชุมเพื่อพิจารณา แกไข ปรับปรุง ทบทวน เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (2564 – ศ.2561.ปงบประมาณ พ)
8. งบประมาณดําเนินการ
30,000.-(สามหมื่นบาท)
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เกิดความพึงพอใจตอผูมาใชบริการอยางสูงสุด 10.1
10.2 คะแนนที่ไดรับในแตละดานอยูในเกณฑที่ดี ยอมรับได
10.3 การใหบริการดานบริการสาธารณะ เปนไปดวยความเรียบรอยโปรงใส ถูกตอง
เที่ยงธรรม ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของอปท. อยูในเกณฑระดับดี
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มิติที่ 2 : การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอํานาจหนาที่ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ :
กิจกรรม“การจัดทําแผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานของ อบต.ทองฟา”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อใหการบริการประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา เปนไปโดยสอดคลองกับ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริห ารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องคการบริหารสวน
ตําบลทองฟา จึงไดจัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการในการใหบริการประชาชนขึ้น เพื่อให
ประชาชนผูมาติดตอไดใชเปนแนวทางในการขอรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม
3.2 เพื่อเปนการบริหารงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ อปท.
3.3 เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์โดยมีผูรบั ผิดชอบตอผลการปฏิบัตงิ าน และเปาหมายการ
ทํางานที่ชัดเจน
3.4 เพื่อกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิ าน
3.5 เพื่อยกระดับการปฏิบัติราชการใหสูงขึ้น เจาหนาที่มีความกระตือรือรนในการปฏิบัตงิ าน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหาร .หัวหนาสวนราชการของอบต /ผูอํานวยการกอง/.ปลัดอบต/
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6. วิธีการดําเนินการ
1. ประชุมผูบริหาร ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหนาสวนราชการของอบต.
2. จัดทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัตริ าชการ
3. ดําเนินการตามที่ไดรบั มอบหมาย
4. ติดตามประเมินผลตามเกณฑตัวชี้วัด รายงานผลติดตามตอผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ.
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4 ป (2564 – ศ.2561.ปงบประมาณ พ)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ยกระดับการปฏิบัตงิ านดวยความคลองตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม
10.2 เปนการบริหารงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ อปทการปฏิบัตงิ านเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ.
ภารกิจของรัฐโดยมีผรู ับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน และเปาหมายการทํางานที่ชัดเจน
10.3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑชี้วัดผลการดําเนินงานระดับดี
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โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ :
โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชกฤษฎีก าวาดวยหลักการบริห ารบานเมือ งที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 52 กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน
ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให
สอดคลองกับความตองการของประชาชน เกิดความพึงพอใจอยางสูงสุดแกผูมารับบริการ สามารถลดขั้นตอน
และระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและรวดเร็ว
เพื่อใหการประเมินการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เปนไปดวยความเรียบรอยเกิด
ประโยชนสุขตอประชาชนเกิดผลสัม ฤทธิ์ตอ ภารกิจขององคก รมีป ระสิท ธิภาพและความคุม คาสามารถลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง องคการบริหารสวนตําบล
ทอ งฟา จึงไดจัดทําโครงการปรับ ปรุง กระบวนการทํางานหรือ ลดขั้นตอนการทํางานหรือ การบริก ารเพื่ อ
ตอบสนองความตองการของประชาชนโดยเสมอภาคและเทาเทียม ไมเลือกปฏิบัติ เปนระเบียบและขั้นตอน
อยางชัดเจน โดยมีการแสดงแผนผังรายละเอียดของงานบริการ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จ มี
แผนภูมิและรายละเอียดผูใ หบริการ โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและอยูในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมาย ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัตงิ านบริการประชาชน
3.2 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนมากขึ้น
3.3 เพื่อรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในการมารับบริการจากหนวยงาน
3.4 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน
3.5 เพื่อใหการใหบริการดานสาธารณะ เปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส ถูกตอง เที่ยงธรรมโดย
ทัดเทียมเสมอภาค ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของอปท.
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหาร เจาหนาทีพนั
่ กงานจางขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา/
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6. วิธีการดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
2. ประชุมคณะทํางานเพื่อสํารวจงานบริการที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติ ปรับปรุง
ขั้น ตอนและระยะเวลาในการให บ ริก ารที่ ส ามารถปฏิ บั ติไดจ ริง และพิ จ ารณางานในภารกิ จ วาเรื่อ งใดที่
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ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ การอนุมัติ การอนุญาต หรือการปฏิบัติ
ราชการใด ๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา
3. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติร าชการ และประกาศกระบวนงานบริก าร
ประชาชนที่นากยกองคการบริห ารสวนตําบลมอบอํานาจใหรองนายกองคการบริห ารสวนตําบลหรือปลัด
องคการบริหารสวนตําบลใหประชาชนทราบโดยทั่วกัน พรอมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ
4. มีระบบการรับฟงขอคิดเห็น ขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผล
ดังกลาวมาปรับปรุงการปฏิบัตริ าชการ
5. ติดตามรายงานการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน ความคิดเห็นขอรองเรียน
ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ใหผบู ริหารทราบ
6. ประชุมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติเพื่อประสิทธิผลในการบริการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (2564 – ศ.2561.ปงบประมาณ พ)
8. งบประมาณดําเนินการ
10,000.- (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
กองคลัง
กองชาง
กองการศึกษาฯ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน 10.1
การใหบริการของเจาหนาที่
10.1 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรปู ระบบราชการ 10.3
10.2 ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลทองฟาเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําให
ประชาชนมีความศรัทธาตอการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลทองฟามากยิง่ ขึ้น
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โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ :
โครงการใหบริการประชาชนในชวงเวลาพักเที่ยงและนอกเวลาราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชกฤษฎีก าวาดวยหลักการบริห ารบานเมือ งที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 52 กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน จัดใหมีความปลอดภัยในอาคาร
สถานที่และทรัพยสินของทางราชการ ตลอดจนใหมีบริการในชวงเวลาตาง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูมา
ใชบ ริก ารใหส อดคลอ งกั บ ความต อ งการของประชาชน เกิด ความพึ งพอใจอยางสู งสุ ดแกผู ม ารับ บริก าร
สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและรวดเร็ว
ดัง นั้ น องคก ารบริห ารส วนตําบลท อ งฟ า จึง ได จัด ทําโครงการให บ ริก ารประชาชนใน
ชวงเวลาพักเที่ยงและนอกเวลาราชการเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนโดยเสมอภาคและเทาเทียม
ไมเลือกปฏิบัติ ตลอดจนจัดใหมีความปลอดภัยในอาคารสถานที่และทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดกรอบ
แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและอยูในอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลตามกฎหมาย ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนมากขึ้น
3.2 เพื่อรับฟงและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในการมารับบริการจากหนวยงาน
3.3 เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน
3.4 เพื่อใหการใหบริการดานสาธารณะ เปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส ถูกตอง เที่ยงธรรมโดย
ทัดเทียมเสมอภาค ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของอปท.
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหาร เจาหนาทีพนั
่ กงานจางขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา/
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6. วิธีการดําเนินการ
6.1. แตงตั้งผูอยูเวรยาม ผูตรวจเวรยามในวันหยุด และมอบหมายใหเจาหนาที่ใหบริการ
ประชาชนชวงพักเที่ยง ประจําเดือน
6.2. มีระบบการรับฟงขอคิดเห็น ขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผล
ดังกลาวมาปรับปรุงการปฏิบัตริ าชการ
6.3. ติดตามรายงานการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นขอรองเรียน
ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ใหผบู ริหารทราบ
6.4. ประชุมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติเพื่อประสิทธิผลในการบริการ
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (2564 – ศ.2561.ปงบประมาณ พ)
8. งบประมาณดําเนินการ
10,000.- (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
กองคลัง
กองชาง
กองการศึกษาฯ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน 10.1
การใหบริการของเจาหนาที่
10.1 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรปู ระบบราชการ 10.3
10.2 ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลทองฟาเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําให
ประชาชนมีความศรัทธาตอการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลทองฟามากยิง่ ขึ้น
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โครงการที่ 4
1. ชื่อโครงการ :
มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาตสั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
เพื่อประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม เปน
การลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการใหบริการ
เปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส ถูก ตอง เที่ยงธรรม ตามหลักเกณฑก ารบริห ารกิจการบานเมืองที่ดีของ
อปท. นั้น
ดังนั้น องคการบริห ารสวนตําบลทองฟา ในฐานะเปนองคก รปกครองสวนทอ งถิ่นหนึ่ง ที่
ทํางานใกลชิดประชาชนและไดใชหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี จึง
ไดจัดทํามาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญ าตสั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการกอ ใหเกิดความ
คลองตัวในการปฏิบัติงาน สะดวกและรวดเร็วในการบริหารจัดการงานบริการสาธารณะและการใหบริการดาน
ตาง ๆ ตอบสนองตอความตองการของประชาชนที่มารับบริการ
3. วัตถุประสงค
.1เพื่อประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม
เพื่อเปนการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่อ งการสั่งการ การอนุญ าตและการอนุมัติใน เรื่อง เกี่ยวกับการ
ใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ
.2เพื่อใหการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ เปนไปดวยความ
เรียบรอย โปรงใส ถูกตอง เที่ยงธรรม ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของอปท.
.3ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลทองฟาเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทํา
ใหประชาชนมีความศรัทธาตอการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลทองฟามากยิ่งขึ้น
.4ประชาชนผูมาใชบริการเกิดความพึงพอใจในการใหบริการอยางสูงสุด
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหาร เจาหนาทีพนั
่ กงานจางองคการบริหารสวนตําบลทองฟา/
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6. วิธีการดําเนินการ
1. จัดทํามาตรการมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล
2. ประชุมผูบริหาร ปลัดอบต. /ผูอํานวยการกอง /หัวหนาสวนราชการของอบต. เจาหนาที่/
พนักงานจาง
3. ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย
4. รายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ
5. ประชุมรับทราบ แกไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลในจุดที่บกพรองเพื่อพัฒนาใหดีขึ้น
7. ระยะเวลาดําเนินการ
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4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
กองชาง
กองคลัง
กองการศึกษาฯ
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
การปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม 10.1
10.1 เปนการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ การอนุญาตและการอนุมัติในเรื่อง
เกี่ยวกับการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ
10.2 การใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ เปนไปดวยความเรียบรอย
โปรงใส ถูกตอง เที่ยงธรรม ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของอปท.
10.3 เกิดความพึงพอใจในระดับดี ในการบริการของเจาหนาที่/พนักงานขององคการบริหาร
สวนตําบลทองฟา

86

โครงการที่ 5
1. ชื่อโครงการ :
มาตรการ มอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญ ญั ติ ส ภาตํ าบลและองคก ารบริห ารส วนตําบล พ.ศ.2537 และที่ แกไข
เพิ่ม เติม ไดบัญ ญัติเกี่ยวกับ อํานาจหนาที่ของนายกองคการบริห ารสวนตําบล ไวหลายเรื่อ งหลายประการ
รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตรีเอาไว การที่นายกเทศมนตรีจะ
ดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบในขั้นตอนตางๆ เกิดขึ้นได
ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น องคการบริหารสวนตําบล จึงไดกําหนดมาตรการใหมีการ
มอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหรององคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล ไดปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
3.2 เพื่อใหเปนการปองกันการทุจริตคอรรปั ชันของเจาหนาที่
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีการมอบอํานาจอยางนอยจํานวน 5 เรื่อง
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
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 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ
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โครงการที่ 6
1. ชื่อโครงการ :
มอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญ ญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. 2522 ไดบัญ ญัติกําหนดอํานาจหนาที่ของนายก
องคการบริหารสวนตําบล ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นไวหลายประการ ทั้งการอนุญาตกอสรางอาคาร รื้อถอน
อาคาร ตอเติมดัดแปลงอาคาร เปนตน ซึ่งลวนแตเกี่ยวของกับสิทธิ หนาที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะ
ใชอํานาจอยูกับนายกเทศมนตรีก็อาจเปนผลใหการบริการประชาชนเกิดความลาชา และอาจเปนชองวางที่ทํา
ใหเกิดการทุจริตขึ้นมาได ดังนั้น จึงไดกําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการใชดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 เปนไปอยางรอบคอบ
3.2 เพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชันของเจาหนาที่
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คําสั่งนายกองคการบริหารสวนตําบล มอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใหกับรององคการบริหารสวนตําบล
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6. วิธีดําเนินการ
1.เสนอคําสั่งองคการบริหารสวนตําบล มอบอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นใหรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบล เปนผูป ฏิบัติราชการแทนนายกองคก ารบริหารสวนตําบล ในการใชอํานาจเจาพนักงาน
ทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 )
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองชาง องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกองคการบริหารสวนตําบล ในฐานะเจาพนัก งานทองถิ่น
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
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โครงการที่ 7
1. ชื่อโครงการ
มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล และหัวหนาสวนราชการ
2. หลักการและเหตุผล
องคการบริหารสวนตําบล เปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่น ตามอํานาจหนาที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล ทั้งที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 หนาที่ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หนาที่ตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหอ งคการบริห ารสวนตําบล มีห นาที่ตองทําอีก มากมายในการใหบ ริการ
สาธารณะแกป ระชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตางๆ ขององคการบริห ารสวนตําบล นั้น มักจะ
ประสบปญหาดานการอํานวยความสะดวกในการติดตอราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝาย
ผูบริห าร ไมมีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญ าต ไปยังหัวหนา
หนวยงาน ระดับสํานัก กอง และฝายตาง ๆ ซึ่งเปนอุป สรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทําใหการบริการเกิด
ความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการของเจาหนาที่ สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ที่กําหนดใหการ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริห ารสวนตําบล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขประชาชน โดยใช
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตาม พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กําหนดใหการบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ประชาชนไดรับการอํานวย
ความสะดวกและได รั บ การตอบสนองความต อ งการ การบริ ห ารงานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คุ ม ค า ตาม
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ที่กําหนดใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจ
หนาที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององคการบริหารสวนตําบล กําหนดใหนายกองคการ
บริห ารสวนตําบล ควบคุม และรับ ผิดชอบในการบริห ารกิจการขององคก ารบริห ารสวนตําบล และเปน
ผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล
มีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการใหแกรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ที่ไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือ
การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล ได และกําหนดใหปลัดองคก ารบริห ารสวนตําบล เปน
ผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล และลูกจางองคการบริหารสวนตําบล รองจากนายกองคการบริหารสวน
ตําบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคการบริหารสวนตําบล ใหเปนไปตามนโยบาย และ
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อํานาจหนาที่อื่น ตามที่มีกฎหมาย กําหนด หรือตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบล ดั งนั้ น เพื่ อ ให ก า ร
บริหารราชการเปนไปตามหลัก การบริห ารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความตองการของประชาชน ลด
ขั้นตอนการใหบ ริการและไมสรางเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเปนตองมีมาตรการ การมอบหมาย
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม
ตอบสนองความตองการของประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน
3.3 เพื่อเปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ
3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอํานาจหนาที่ในการใชดุลพินจิ อันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในตําแหนงหนาทีร่ าชการ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกองคก ารบริหารสวนตําบล ปลัดองคก ารบริห ารสวน
ตําบล และหัวหนาสวนราชการ จํานวน 4 ฉบับ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล มอบหมายให
รององคการบริหารสวนตําบล นายกองคการบริหารสวนตําบล มอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล
และหัวหนาสวนราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล มอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญ าต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับ
และหนังสือสั่งการ
6.2 จัดทําหนังสือแจงเวียนใหทุก สวนราชการและผูรับ มอบอํานาจใหป ฏิบัติราชการแทน
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
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผลผลิต
มีคําสั่งมอบหมายงานใหผูทเี่ กี่ยวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไมนอยกวา 4 ฉบับ
10.2 ผลลัพธ
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรบั อยูในระดับดี
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหนาที่อันเปนชองทางแหงการทุจริต
มิติที่ 2 : การบริหารราชการเพื่อปองกันการทุจริต
2.4 การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนที่ประจักษ
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการพอ-แม ดีเดน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
วันแมแหงชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๒ เดือน สิงหาคม เปนวันคลายวันพระราชสมภพขององค
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ดังนั้นในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกป ทางหนวยงานราชการ เอกชน
ประชาชนทุกหมูเหลา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตําบลทองฟา (ศูนยบานทองฟา และศูนยบาน
คอเมืองแสน) จึงรวมในกันจัดทําโครงการวันระลึกถึงพระคุณแม เพื่อสงเสริมใหเด็กนักเรียนไดระลึกถึงพระคุณ
ของแม และไดรูถึงความยากลําบากของแมวาการเลีย้ งดูลกู จนเติบโตเปนคนดีในสังคม นั้น แมตองเอาใจใสดวย
ความรักความหวงใย ตองเสียสละเพื่อ ลูก อยางไร เปนการกระตุน ปลูกฝง การเรียนรูนอกหอ งเรียนที่เสริม
พัฒนาการดานตาง ๆ เชน ดานจิตใจ เด็กนักเรียนไดเรียนรู ระลึกถึงพระคุณของแม การปฏิบัติตนตอแมในสิ่งที่
ดีงาม เปนการแสดงออกถึงความกตัญูรูคุณบิดามารดาอยางไร การปฏิบัติตนตามที่แมสอนสั่ง ดานอารมณ
เด็กนักเรียนไดเรียนรูถึงความพึงพอใจ อยางถูกตองสมเหตุสมผล ดานสังคม เด็กนักเรียนไดเรียนรูการอยู
รวมกันอยางมีความสุข ดานรางกาย เด็กนักเรียน ไดเรียนรูการแสดงออกอยางถูกตองและมีพัฒนาการที่สมวัย
พัฒ นาการของเด็ก นักเรียนสามารถสะสมเปนทักษะพื้นฐานแลวนําไปผสมผสานกับความรูใหม ๆ จากการ
เรียนรูผานประสบการณจริง
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลทองฟา ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ดูแลดาน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สงเสริมการเรียนรูของการแสดงออกอยางถูกตองและมีพัฒนาการที่สมวัย จึง
ไดจัดทําวันระลึกถึงพระคุณแมเนื่องในวันแมแหงชาติ เพื่อประกาศเกียรติคุณของคุณพอคุณแม ดีเดน-ในดาน
ตาง ๆ ที่ไดรับคัดเลือกจากคณะกรรมการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา ขึ้น
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3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อประกาศเกียรติคุณยกยอง เชิดชูแมที่ทุมเทอบรมเลีย้ งดูบุตรใหเปนคนดีของสังคม
3.2 เพื่อสงเสริมใหเด็กนักเรียนไดแสดงความกตัญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของพอ-แม
3.3 เพื่อสงเสริมใหเด็ก เยาวชน ไดเรียนรูการประพฤติปฏิบตั ิตนที่ดีตอพอ-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. พื้นที่ดําเนินการ
อาคารเอนกประสงค ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทองฟา
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 เขียนโครงการ
6.2 เสนอโครงการตอผูบ ริหาร
6.3 ออกหนังสือเชิญผูป กครองเขารวมโครงการวันแมแหงชาติ
6.4 จัดเตรียมสถานที่
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 เชิดชูแมทที่ ุมเท อบรมเลี้ยงดูบุตรใหเปนคนดีของสังคม
10.2 เปนตัวอยางที่ดีของบุคคลอื่นในการเลี้ยงดูอบรมบุตรหลานตอไป
10.3 เด็กนักเรียนไดแสดงความกตัญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของพอ-แม
10.4 เด็ก เยาวชน ไดเรียนรูก ารประพฤติปฏิบัติตนที่ดีตอพอ-แม
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โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ
กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชน
2. หลักการและเหตุผล
ดวยองคก ารบริห ารสวนตําบลทอ งฟาเปนองคก รปกครองสวนทองถิ่น มีพื้นที่รับ ผิดชอบ
จํานวน 8 หมูบาน มีประชากรทั้งสิ้น 4,491 คน 1,240ครัวเรือน ในการ บริหารงานขององคการบริหารสวน
ตําบลทองฟามุงสงเสริมใหประชาชนในทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนางานและแกไขปญหาไดตรงกับ
ความ ตองการของประชาชนมากที่สุด ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลทองฟาไดจัดตั้งชุมชนไวแลว จํานวน
8 ชุมชน เพื่อใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 2 ที่
บัญ ญั ติใหป ระเทศไทยมี ก ารปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มี พระมหากษั ตริย ท รงเป น ประมุข และ
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทองฟา พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย การปฏิบัติงานตามหนาที่
ขององคการบริหารสวนตําบลทองฟาตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองทีดีและคํานึงถึงการมีสวนรวม ของประชาชน มาตรา 50 (9) กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล
ท อ งฟ า มี ห น า ที่ อื่ น ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห เ ป น หน า ที่ ข ององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลท อ งฟ า และ
พระราชบัญ ญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกอ งคกรปกครองสวนทอ งถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 (16) กําหนดใหองคการบริห ารสวนตําบลทองฟามีอํานาจและหนาที่สงเสริมการมีสวนรวมของ
ราษฎรในการพัฒ นาทองถิ่น ประกอบกับ มีห นังสือ กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0413/ว 1553 ลงวันที่ 29
ธันวาคม 2530 มีวัตถุประสงคที่จะใหมีคณะกรรมการชุมชนเขามา เปนตัวแทนของประชาชนในชุมชนตางๆ
ทําหนาที่ในการประสานงานกับองคการบริหารสวนตําบลทองฟาและหนวยงานอื่นๆ รวมตลอดทั้งการดูแล
ทุก ขสุขของพี่นอ งประชาชน ประกอบกับ องคก ารบริหารสวนตําบลทองฟามีแนวทางในการปฏิบัติง านให
สอดคลอ งกับ สํานัก งานคณะกรรมการ ปอ งกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติการบริหารราชการเพื่อ
ปองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแกห นวยงาน/บุคคล ในการดําเนินกิจ การการประพฤติตนใหเป นที่
ประจักษ โดยการยกยองเชิดชูเกียรติผูที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกยองเชิดชูเกียรติที่ให
ความชวยเหลือกิจการสาธารณะของทองถิ่น ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลทองฟาจึงไดจัดใหมีกิจกรรมการ
มอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติห นาที่ครบวาระการดํารง
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
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5. พื้นที่ดําเนินการ
หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดํารงตําแหนง
6.2 จัดทําประกาศเกียรติคุณ
6.3 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแกคณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบาน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองสวัสดิการสังคม
10. ตัวชี้วัด/ผลสัมฤทธิ์
10.1 ผลผลิต - คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหนาที่จนครบวาระ 4
ป ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ไมนอยกวารอยละ 100 10.2 ผลลัพธ - คณะกรรมการชุมชนผูไดรับการเชิดชู
เกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี - มีคณะกรรมการชุมชนตนแบบที่ดี ดานการบําเพ็ญประโยชนสาธารณะใน
ทองถิ่น
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โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ :
ยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทรงเกียรติและดีเดนตาง ๆ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหเกิดขึ้นในหนวยงานและสังคม ถือเปนการสรางรากฐาน
อันสําคัญในการพัฒนา สังคมสูความอยูเย็นเปนสุข โดยเฉพาะเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหคนดํารงชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมี คุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กลาหาญ ซื่อสัตยสุจ ริต และ
เสียสละเพื่อสวนรวม ถือวาเปนหลักสําคัญ ของการทําความดี ดังนั้น เพื่อสงเสริมใหบุคลากร หนวยงานที่มี
ความตั้งใจในการปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต ทําความดีอยางตอเนื่องเปน แบบอยางแกประชาชนตําบล
ทองฟาผูที่ทําคุณประโยชนหรือเต็มใจเขารวมในกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลทองฟาอยางสม่ําเสมอ
จึงจัดกิจกรรมยกยองและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย สุจริต และการตอตานการทุจริตแกบุคคล หนวยงาน
องคกรดีเดน ผูทําความดี มีความซื่อสัตยสุจริต และผูทําคุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมองคการบริหาร
สวนตําบล โดยการมอบใบประกาศ เกียรติคุณเพื่อยกยองบุคคลผูเสียสละและทําคุณประโยชนใหกับองคการ
บริหารสวนตําบลทองฟาทีค่ วรไดรับการยกยองชมเชย และเปนบุคคลตัวอยาง และจัดกิจกรรมรณรงค เผยแพร
ประชาสัมพันธ ใหประชาชน หนวยงาน องคกรในองคการบริหารสวนตําบลมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็น
คุณคาของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม องคการบริหารสวนตําบลทองฟา มีนโยบาย
ที่จะสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรทั้งในองคกรและนอกองคกรในดานตาง ๆ
เพื่อใหเปนคัดเลือกผูมีความรู ความสามารถในการพัฒนาตําบลและเปนผูป ระพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม เปน
แบบอยางที่ดี สําหรับเยาวชนและสังคม(คนดีศรีทองฟา) เพื่อเปนการยกยองเชิดชูเกียรติ ในการถายทอดองค
ความรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีผลงานดีเดนเปนที่ประจักษ และแบบอยางที่ดีใหแกตําบล ทําใหผูไดรับ
เครื่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานหรือในการดํารงชีวิตในสังคมอยางทรงเกียรติ
องค ก ารบริ ห ารส วนตํ าบลท อ งฟ า จึ ง ไดดํ าเนิ น การจั ดทํ าโครงการเสริม สรางคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และยกยองเชิดชูเกียรติ เพื่อประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ทรงเกียรติและดีเดนในดานตาง ๆ ที่ไดรับ
คัดเลือกจากคณะกรรมการขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.๑ เพื่อประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทรงเกียรติและดีเดนในดานตาง ๆ
3.2 เพื่อสงเสริมใหประชาชนเปนผูประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม
3.3 เพื่อสงเสริมใหผูไดรับเครื่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
เพื่อเปน 3.4แบบอยางที่ดีของตําบลและสังคมตอไป
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ผูมีความรูความสามารถในดานตางๆ หมูที่ 1 -9
4.2 บุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
4.3 บุคลากรในหนวยงานราชการอื่นที่อยูในเขตตําบลทองฟา
5. พื้นที่ดําเนินการ
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หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 เขียนโครงการ
6.2 เสนอโครงการตอผูบ ริหาร
6.3 ออกหนังสือเชิญคณะกรรมการประชุมเพื่อคัดเลือก
6.5 ประกาศผลและมอบเครือ่ งหมายเชิดชูเกียรติ
6.6 ประกาศประชาสัมพันธ ไปยังหนวยงานอื่น หอกระจายขาว ประชาสัมพันธในระดับ
หมูบาน ศูนยขอมูลขาวสาร เวปไซดอบต.ทองฟา จดหมายขาว
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป ( ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
งบประมาณรวมโครงการประเพณีวันสงกรานตและวันผูส ูงอายุ
9. ผูรับผิดชอบ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 บุคคลที่ทรงเกียรติและดีเดนในดานตางๆ ไดรบั ประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติ
10.2 ทําใหประชาชนเปนผูป ระพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม
10.3 ผูไดรับเครื่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
10.4 ทําใหเปนแบบอยางที่ดีของตําบลและสังคมตอไป
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โครงการที่ 4
1. ชื่อโครงการ :
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
จิตสํานึก ทางสัง คม หรือ จิตสํานึก สาธารณะวา คือ การตระหนั กรูและคํานึง ถึงสวนรวม
รวมกัน หรือการคํานึงถึงผูอื่นที่รวมสัมพันธเปนกลุมเดียวกัน ความเจริญทางดานวัตถุปจจุบัน ทําใหสังคมมี
คานิยม ใหความสําคัญและแสวงหาเงินทองอํานาจ มากกวาใหความสําคัญดานจิตใจ สังคมจึงกลับเสื่อมโทรม
ลง ปญหามากมาย การปลูกฝงจิตใจใหบุคคลมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมจึงควรเกิดขึ้นในสังคม ดวย
เหตุนี้จึงมีก ารกลาวถึง คําวา "จิตสาธารณะ" มากขึ้นเพื่ อประโยชนที่จ ะเปนแนวคิดตอ ตนเอง 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 ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.๑ เพื่อประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลผูมีจิตสาธารณะ
3.2 เพื่อสงเสริมใหประชาชนเอาเปนแบบอยางในการประพฤติปฎิบัติ
3.3 เพื่อสงเสริมประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาตําบลของตนเอง
3.4 เพื่อเสริมสรางจิตสํานึกในการเปนผูมีจิตสาธารณะ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชน หมูที่ 2 -9
5. พื้นที่ดําเนินการ
หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 เขียนโครงการ
6.2 เสนอโครงการตอผูบริหาร
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6.3 ออกคําสั่งแตงตัง้ คณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือก
ประชุมคัดเลือกบุคคลทีส่ มควรไดรบั และมีผลงานเปนทีป่ ระจักษ 6.4
6.5 ประกาศผลและมอบเครือ่ งหมายเชิดชูเกียรติ
6.6 ประกาศประชาสัมพันธ ไปยังหนวยงานอื่น หอกระจายขาว ประชาสัมพันธในระดับ
หมูบาน ศูนยขอมูลขาวสาร 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 คณะกรรมการที่ไดรบั การแตงตั้ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 บุคคลที่ทรงเกียรติและดีเดนในดานตางๆ ไดรบั ประกาศเกียรติคุณยกยองเชิดชูเกียรติ
10.2 ทําใหประชาชนเปนผูป ระพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม
10.3 ผูไดรับเครื่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
10.4 ทําใหเปนแบบอยางที่ดีของตําบลและสังคมตอไป
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โครงการที่ 5
1. ชื่อโครงการ :
กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคคลดํารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ และ
เมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใต
กระแสโลกาภิวัฒ นและความเปลี่ยนแปลงตางๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยกอนเกษตรกรจะทําการผลิตเพื่อการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดลอมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไมผล ไมยืนตน
พืชสมุนไพร พืชใชสอย ในลักษณะของสวนผสม ตอมามีการพัฒนาเปนการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนาย
ทําใหตอ งใชท รัพ ยากรจากภายนอกมากขึ้น ตนทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับ เกิดวิกฤติท างเศรษฐกิจ ของ
ประเทศ ทําใหตองหันกลับมาทําการเกษตรเพื่อการบริโภคและจําหนายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่นาสนใจ เนื่องจากเปนการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเปน
การใชพื้นที่เล็กๆ ใหเกิดประโยชน ปลอดภัยจากการใชสารเคมีและสารพิษตกคาง ทําใหสภาพแวดลอมของ
บริเวณบานนาอยูนาอาศัย และที่สําคัญสามารถใชบริโภคในครัวเรือนเปนการลดรายจายของครอบครัวแทนที่
จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเปนการเพิ่มรายไดใหแกครอบครัวอีกดวย
องคก รปกครองสวนทอ งถิ่น ไดเห็นความสําคัญ ของการสงเสริม การดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากการดําเนินชีวิตในครัวเรือ นเปนลําดับแรก จึงไดรวมกับศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลด
การใชทรัพยากรน้ําและตนทุนในการใชจายลงได และสามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพิ่มรายได
อีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแลงให
สอดคลองกับปริมาณน้ําตนทุนและสถานการณที่เกี่ยวของเพื่อเปนตัวอยาง ตลอดจนสามารถถายทอดความรู
เพื่อชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลงใหมีรายไดจากกิจกรรมอื่นทดแทนอยางยั่งยืน จึงไดจัดทํา
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนย
เรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเปนตัวอยางใหแกเกษตรกรได
นอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชในการดําเนินชีวิตอีกดวย
3. วัตถุประสงค
เพื่อเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนตัวอยางและเปน
วิทยากร ประจําศูนยเรียนรูโ ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน ถายทอดใหแก
เกษตรกร
4. เปาหมาย
ประชาชนหมูที่ 2-9
5. สถานที่ดําเนินการ
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หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6. วิธีดําเนินการ
1. ประชุมคณะกรรมการศูนยบริการฯ ประจําตําบล
2. ดําเนินคัดเลือกบุคคลตนแบบที่นอมนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ดําเนินชีวิต
3. ประกาศยกยองเชิดชูเกียรติในโอกาสตางๆ และแตงตั้งใหเปนวิทยากรประจําศูนยเรียนรู
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน
4. ประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของบุคคลที่ไดรับยกยองเชิดชูเกียรติใหเปนตัวอยางที่ดี
แกสาธารณชนตอไป
5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตอผูบ ริหาร
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการฯ
สํานักปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
1. จํานวนบุคคลที่ดํารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
2. ขยายผลองคความรูห ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหประชาชนในชุมชน
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มิติที่ 2
ดําเนินการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความ 2.5 ซื่อสัตย สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองที่ดี
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ :
มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัตริ าชการ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดมีขอแนะนําเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แนะนําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีเพิ่มเติมในเรื่องการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการตามหนังสือ ที่ มท 0892.4/
ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548 ซึ่งสอดคลองกับมาตรการการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ดานการบริหารจัดการ ขอ 2 การบริหารเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ อปท. ขอ 2.6 อปท.
ดําเนินการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหาร เพื่อใหเปนไปตามขอแนะนํา
และมาตรฐานการปฏิบัติราชการตลอดจนตัวชี้วัดในเรื่องตาง ๆ นั้น
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลทองฟา จึงไดจัดบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ เพื่อให
การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐโดยมีผรู ับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานและเปาหมายการทํางานที่
ชัดเจน ตลอดจนมีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ ศ.2546.ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม
3.2 เพื่อเปนการบริหารงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ อปท.
3.3 เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐโดยมีผูรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานและ
เปาหมายการทํางานที่ชัดเจน
3.4 เพื่อกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
3.5 เพื่อใหการใหบริการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ เปนไปดวยความเรียบรอย
โปรงใส ถูกตอง เที่ยงธรรม ตามหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของอปท.
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะผูบริหาร /ขาราชการ/ พนักงานอบต.ทองฟา
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6. วิธีการดําเนินการ
1. ประชุมผูบริหาร ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหนาสวนราชการของอบต.
2. จัดทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ

101

3. ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ติดตามประเมินผลตามเกณฑตัวชี้วัด 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 เปนการบริหารงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ อปท. การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์
ตอภารกิจของรัฐโดยมีผูรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน และเปาหมายการทํางานที่ชัดเจน
10.3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑชี้วัดผลการดําเนินงานระดับดี
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โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ :
กิจกรรม “จัดทําขอตกลงการปฏิบัตริ าชการขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่กระทรวงมหาดไทยไดมีขอแนะนําเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แนะนําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีเพิ่มเติมในเรื่องการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการตามหนังสือ ที่ มท 0892.4/
ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2548 ซึ่งสอดคลองกับมาตรการการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ดานการบริหารจัดการ ขอ 2 การบริหารเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ อปท. ขอ 2.6 อปท.
ดําเนินการจัดทําขอตกลงในการปฏิบัติราชการระหวางสวนราชการกับผูบริหาร เพื่อใหเปนไปตามขอแนะนํา
และมาตรฐานการปฏิบัติราชการตลอดจนตัวชี้วัดในเรื่องตาง ๆ นั้น
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลทองฟา จึงไดจัดบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวาง
พนักงานสวนตําบลกับผูบริห ารองคการบริหารสวนตําบลทองฟา เพื่อใหก ารปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐโดยมีผูรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานและเปาหมายการทํางานที่ชัดเจน ตลอดจนมีตัวชี้วัดผล
การดําเนินงานที่แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ ศ.2546.ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อประโยชนของราชการในการปฏิบัติงานดวยความคลองตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม
3.2 เพื่อเปนการบริหารงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ อปท.
3.3 เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์โดยมีผูรบั ผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน และเปาหมายการ
ทํางานที่ชัดเจน
3.4 เพื่อกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิ าน
3.5 เพื่อยกระดับการปฏิบัติราชการใหสูงขึ้น เจาหนาทีม่ ีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหาร/ปลัดอบต./ ผูอํานวยการกอง/ หัวหนาสวนราชการของอบต.
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6. วิธีการดําเนินการ
1. ประชุมผูบริหาร ปลัดอบต. รองปลัดอบต. หัวหนาสวนราชการของอบต.
2. จัดทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัตริ าชการ
3. ดําเนินการตามที่ไดรบั มอบหมาย
4. ติดตามประเมินผลตามเกณฑตัวชี้วัด รายงานผลติดตามตอผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
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8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ยกระดับการปฏิบัตงิ านดวยความคลองตัว รวดเร็วและเที่ยงธรรม
10.2 เปนการบริหารงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ อปท. การปฏิบัตงิ านเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ
ภารกิจของรัฐโดยมีผรู ับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน และเปาหมายการทํางานที่ชัดเจน
10.3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัตงิ านอยูในเกณฑชี้วัดผลการดําเนินงานระดับดี
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โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ :
มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในยุคปจจุบันนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในทุกองคกรนั้นเปนปญหาเรื้อรังมาเปนเวลา
ชานานมาก สัง คมไทยในสายตาของหลายๆคนอาจจะมองได ห ลายมุม มองไมวา จะเป นในแงสั งคมที่ มี
วัฒ นธรรมอันดีงาม สังคมของการเอื้ออาทร สังคมของการอุป ถัมภกัน เปนตน แตถามองอีก มุมหนึ่งแลว
สังคมไทยก็มีอีกหลายปญ หา ไมวาจะเปน ปญหาเศรษฐกิจ ปญ หาสิ่งแวดลอม ปญ หาโสเภณี เปนตน แตมี
ปญ หาหนึ่งที่คนไทยอาจจะลืม นึก ถึง หรือ ไมใหความสําคัญ ตอ ปญ หานี้มากเทาที่ควร นั้นก็คือ ปญ หาการ
คอรัปชั่น คอรัปชั่น คือ “พยาธิของระบบราชการ” สวนสาเหตุที่ทําใหเกิดการ คอรัปชั่นนี้อาจเกิดจากหลาย
สาเหตุ หลายปจจัยดวยกัน เชน ความยากจนของขาราชการชั้นผูนอย การขัดกันของผลประโยชน(Conflicts
of interest) การทุจริตโดยนโยบาย (corruption by public policy) เปนตน สวนสาเหตุที่ทําใหเกิดการ
คอรัปชั่นนี้อาจเกิดจากหลายสาเหตุ หลายปจจัยดวยกัน เชน ความยากจนของขาราชการชั้นผูนอย การขัดกัน
ของผลประโยชน(Conflicts of interest) การทุจริตโดยนโยบาย ( corruption by public policy) เปนตน
การที่จะแกไขปญหาคอรัปชั่นไดตองใชหลาย วิธีการเขาชวย หรือ รวมกันแกไขโดยมวลรวม
โดยมีทฤษฎีหลายๆอยางแตกตางกันออกไป เชน “หลักนิติรัฐ” กลาวคือ รัฐที่อยูหรือปกครอง ภายใตกฎหมาย
หรือ ใชกฎหมายควบคุม “หลักการตรวจสอบอํานาจรัฐ” กลาวคือ เปนการตรวจสอบอํานาจรัฐโดยองคกร ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน โดยปจจุบัน ในสังคมไทยไดมีกลุมคนบางสวน หรือหลายๆองคกรไมวาจะเปนภาครัฐและ
เอกชน ในการตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ เชน สํานัก งานปองกันและปราบปรามการทุจ ริตแหงชาติ
สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา เปนตน สวนในการ
ตรวจสอบการทํางานของรัฐโดยภาคเอกชนนั้น เชน องคกรเอกชนอิสระ (NGO) กลุมนักศึกษา กลุมมวลชน
ตางๆ เปนตน ดังนั้น ไมวาภาครัฐและเอกชน จึงควรสรางสรรคสังคมและรวมขจัดปญหา การคอรัปชั่นไปจาก
สังคมไทย โดยไมวาจะเปน จาก “การปลูกฝงเยาวชน” ใหมีแนวความคิดที่รังเกียจ และตอตานการคอรัปชั่น
“สรางคานิยมความซื่อสัตยสุจริต”ใหแกสังคม เหลานี้เองที่จะเปนเสนทางที่จะนําไปสูการลดลงของปญหา
ดังกลาว และอาจทําใหปญหาดังกลาวหมดไปจากสังคมดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลทองฟา ไดเล็งเห็น
ปญ หาการแกไขและการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในองคกร สรางคานิยมความซื่อสัตยสุจริตใน
องคกร สรางสรรคสังคมและรวมขจัดปญหา การคอรัปชั่นไปจากสังคมไทย ขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางคานิยมความซื่อสัตยสุจริตในองคกร
3.2 สรางคานิยมความซื่อสัตยสุจริตใหแกสังคม เพื่อสรางสรรคสังคมและรวมขจัดปญหาการ
คอรัปชั่นไปจากสังคมไทย
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3.3 เพื่อ ใหเกิดภาพลักษณ ที่ดีตอ องคก ร ทําใหภาพลักษณ ขององคก ารบริห ารสวนตําบล
ทองฟาเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําใหประชาชนมีความศรัท ธาตอการทํางานขององคก ารบริหารสวน
ตําบลทองฟายิ่งขึ้น
4. เปาหมาย
ผูบริหาร ปลัดอบต. ผูอํานวยการกอง หัวหนาสวนราชการของอบต.
5. พื้นที่ดําเนินการ
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 การคอรัปชั่นไปจากสังคมไทย
10.3 ลดปญหาการขัดกันของผลประโยชน) Conflicts of interest) การทุจริตโดยนโยบาย
(corruption by public policy) ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders Analysis) ในกระบวนการมีสวนรวมของ
การดําเนินโครงการของภาครัฐ
10.4 เกิดภาพลัก ษณ ที่ดีตอ องคก ร ทําใหภาพลัก ษณขององคก ารบริห ารส วนตําบลท อ งฟ า
เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําใหประชาชนมีความศรัท ธาตอ การทํางานขององคการบริห ารสวนตําบล
ทองฟายิ่งขึ้น
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โครงการที่ 4
1. ชื่อโครงการ :
มาตรการ “แตงตั้งผูรบั ผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
รัฐบาลภายใตการนําของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบาย ดาน
การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมมาภิบาลและสนับสนุนการปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เชน ปรับปรุงระบบราชการใหทันสมัย โปรงใส และยกระดับสมรรถนะของหนวยงาน
ของรัฐใหสามารถใหบริการเชิงรุก ในรูปแบบของการเพิ่มศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัด
ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ใหการบริการถึงตัวบุคคลผานระบบบริการรวม ณ จุดเดียว ( One Stop
Service) ปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและ
ความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและปราบปราม การทุจริต
และประพฤติมิ ชอบของเจ าหน าที่ ของรัฐ ทุก ระดั บ อยางเครง ครัด ปรับ ปรุง และจั ดให มี ก ฎหมายเพื่ อ ให
ครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุก
ระดับ
เพื่อใหการบริการในการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข สะดวกรวดเร็วในการให/บริการ
ใหคําแนะนําและคําปรึกษาปญหาความเดือดรอน ชวยเหลือในดานการดําเนินการแกไขปญหา ประสานงาน
กับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลทองฟา จึงไดแตงตั้งเจาหนาที่ประจําศูนยรับเรื่อง
รองเรียน/รองทุกข ขึ้น
3. วัตถุประสงค
(๑) เพื่อ สนับ สนุนนโยบายการปอ งกันปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ ของรัฐ บาล และสนับ สนุน การขับ เคลื่อ นยุท ธศาสตรช าติวา ดว ยการปอ งกัน และปราบปราม
การทุจ ริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖4)
(๒) เพื่อสงเสริมขาราชการและเจาหนาที่ศูนยดํารงธรรมระดับตําบล ศูนยดํารงธรรมอําเภอ
ใหมีจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อ สัตย สุจ ริต นําไปสูก ารปฏิบัติร าชการแบบธรรมาภิบ าล
(3) เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนใหคําแนะนําและคําปรึกษา ปญหาความเดือดรอน
ชวยเหลือในดานการดําเนินการแกไขปญหา ประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
(4) เพื่อใหการบริการในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ชัดเจนและการใหบริการสะดวก
รวดเร็ว เปนธรรมและเที่ยงตรง โดยเสมอภาคและเทาเทียมทุกชนชั้นโดยไมเลือกปฏิบัติ
(5) เพื่อเสริมสรางแนวคิดยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ที่มุงเนนความโปรงใสตรวจสอบ
ได ซื่อสัตยสุจริต สรางทัศนคติ คานิยม ตอตานผูมีความประพฤติในทางทุจริตคอรัปชั่น และพรอมเปนตัวอยางที่
ดีใหแกครอบครัวและสังคม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
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เจาหนาที่ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6. วิธีการดําเนินการ
1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาประจําศูนยรบั เรื่องรองเรียน/รองทุกข
2. ดําเนินการตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
3. รายงานผลการดําเนินการและแจงความคืบหนาใหผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ปญหาความเดือดรอน ความขัดแยงในชุมชนลดลง
10.2 ปญหาความเดือดรอน ความขัดแยงในชุมชนไดรับการแกไขและไกลเกลี่ย
10.3 ประชาชนมีทพี่ ึ่งพิงดานกฎหมายและเขารับบริการปรึกษาปญหาดานตางๆ
10.4 เกิดภาพลักษณที่ดีตอองคกร ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา
เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําใหประชาชนมีความศรัทธาตอการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล
ทองฟายิ่งขึ้น
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โครงการที่ 5
1. ชื่อโครงการ :
มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหา
เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา วาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาทีโ่ ดยมิชอบ”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
รัฐบาลภายใตการนําของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบาย ดาน
การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมมาภิบาลและสนับสนุนการปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ เชน ปรับปรุงระบบราชการใหทันสมัย โปรงใส และยกระดับสมรรถนะของหนวยงาน
ของรัฐใหสามารถใหบริการเชิงรุก ในรูปแบบของการเพิ่มศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัด
ศูนยบริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ใหการบริการถึงตัวบุคคลผานระบบบริการรวม ณ จุดเดียว ( One Stop
Service) ปลูกฝงคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและ
ความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและปราบปราม การทุจริต
และประพฤติมิ ชอบของเจ าหน าที่ ของรัฐ ทุก ระดั บ อยางเครง ครัด ปรับ ปรุง และจั ดให มี ก ฎหมายเพื่ อ ให
ครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุก
ระดับ
เพื่ อใหการดําเนินการเกี่ยวกับ เรื่อ งรอ งเรียน กรณี มีบุคคลภายนอกหรือ ประชาชนกลาวหา
เจาหนาที่ขององคก ารบริห ารสวนตําบลทอ งฟา วาทุจ ริตและปฏิบัติร าชการตามอํานาจหนาที่โดยมิชอบ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟาจึงไดจัดทํามาตรการนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค
(๑) เพื่อ สนับ สนุนนโยบายการปอ งกันปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติมิชอบในภาค
รัฐ ของรัฐ บาล และสนับ สนุน การขับ เคลื่อ นยุท ธศาสตรชาติวา ดว ยการปอ งกัน และปราบปราม การ
ทุจ ริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖4)
(๒) เพื่อสงเสริม ขาราชการและเจาหนาที่/พนักงาน ขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา
ปฏิบัติห นาที่ใหมีจิต สํานึก คุณ ธรรม จริยธรรม ความซื่อ สัตย สุจ ริต นําไปสูก ารปฏิบัติร าชการแบบธรร
มาภิบ าล
(3) เพื่อเสริมสรางแนวคิดยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ที่มุงเนนความโปรงใสตรวจสอบ
ได ซื่อสัตยสุจริต สรางทัศนคติ คานิยม ตอตานผูมีความประพฤติในทางทุจริตคอรัปชั่น และพรอมเปนตัวอยางที่
ดีใหแกครอบครัวและสังคม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชน หมูที่ 2 – 9 และประชาชนทั่วไป
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6. วิธีการดําเนินการ
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1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาประจําศูนยรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข
2. ดําเนินการตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
3. รายงานผลการดําเนินการและแจงความคืบหนาใหผูบริหารทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ผูบริหาร เจาหนาที่/พนักงานจาง มีคานิยมความซื่อสัตยสุจริตในองคกร
10.2 ขจัดปญหา การคอรัปชั่นไปจากสังคมไทย
10.3 ลดปญหาการขัดกันของผลประโยชน) Conflicts of interest) การทุจริตโดยนโยบาย
(corruption by public policy) ผูมสี วนไดสวนเสีย (Stakeholders Analysis) ในกระบวนการมีสวนรวมของ
การดําเนินโครงการของภาครัฐ
10.4 เกิดภาพลักษณที่ดีตอองคกร ทําใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา
เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําใหประชาชนมีความศรัทธาตอการทํางานขององคการบริหารสวนตําบล
ทองฟายิ่งขึ้น
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มิติที่ 3 : การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.1 การใหมีและเผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางที่เปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนได
มีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกขั้นตอน
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ
ศูนยบริการรวม (One Stop Service)
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในระบอบประชาธิป ไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการดําเนินการตางๆของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทาง
การเมืองไดโดยถูกตองกับความจริงอันเปนการสงเสริมใหมีความเปนรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้นสมควร
กําหนดใหประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยมีขอยกเวนอันไมตองเปดเผยที่แจงชัดและจํากัด
เฉพาะขอ มูล ขาวสารที่หากเปดเผยแลวจะเกิดความเสียหายตอ ประเทศชาติหรือ ตอ ประโยชนที่สําคัญ ของ
เอกชน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยใหมั่นคงและจะยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาที่ของตน
อยางเต็มที่ เพื่อที่จะปกปกรักษาประโยชนของตนประการหนึ่งกับสมควรคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวนที่เกี่ยว
ของกับขอมูลขาวสารของราชการไปพรอมอีกประการหนึ่ง
"บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูล หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอความมั่นคง
ของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือ สวนไดเสีย อันพึงไดรับ ความคุม ครองของบุคคลอื่น ทั้ง นี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ"
จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลทองฟา จึงเห็นความสําคัญศูนย
ขอ มูลขาวสารขององคก ารบริห ารสวนตําบลทอ งฟา จึงไดจัดทําโครงการปรับ ปรุง ศูนยขอ มูลขาวสารของ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา ใหมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เปนประโยชนตอการเผยแพร
ขาวสารและขอมูลตาง ๆ ใหทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน
3.วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหบริการ คําแนะนําผูที่มีขอรับขอมูลขาวสาร
3.2 เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 เปดเผยเปนหลัก
3.3 เพื่อใหผูมาใชบริการมีศูนยบริการที่สะดวก รวดเร็ว ยกระดับคุณภาพการบริการ ยิ้มแยม
แจมใส ใสใจบริการ ประชาชนผูม าใชบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ประชาชน หมูที่ 1 – 9
4.2 บุคคลทั่วไป
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4.3 หนวยงานราชการอื่น
5. พื้นที่ดําเนินการ
ศูนยขอมูลขาวสาร องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6. วิธีการดําเนินการ
1. ประชุมเพื่อวางกรอบและแนวทางการจัดตัง้ ศูนยขอมูลขาวสาร(ปรับปรุง)
2. แตงตั้งคณะกรรมการศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา
3. แตงตั้งเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา
4. แตงตั้งเจาหนาที่ประจําจุดประชาสัมพันธ
5. แตงตั้งมอบหมายหนาที่ผรู ับผิดชอบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
6. รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตอผูบริหารเพือ่ ปรับปรุงแกไขจุดบกพรอง
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 คุณภาพการบริการไดรับการประเมินอยางยอดเยี่ยม
10.3 การทํางานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยนโยบายเปดเผยเปนหลัก
10.4 สรางภาพลักษณที่ดีขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา ในการเสริมสราง
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานโดยเสมอภาคและเทาเทียม
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โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ :
มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในระบอบประชาธิป ไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการดําเนินการตางๆของรัฐเปนสิ่งจําเปน เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทาง
การเมืองไดโดยถูกตองกับความจริงอันเปนการสงเสริมใหมีความเปนรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้นสมควร
กําหนดใหประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยมีขอยกเวนอันไมตองเปดเผยที่แจงชัดและจํากัด
เฉพาะขอ มูล ขาวสารที่หากเปดเผยแลวจะเกิดความเสียหายตอ ประเทศชาติหรือ ตอ ประโยชนที่สําคัญ ของ
เอกชน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบประชาธิปไตยใหมั่นคงและจะยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาที่ของตน
อยางเต็มที่ เพื่อที่จะปกปกรักษาประโยชนของตนประการหนึ่งกับสมควรคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวนที่เกี่ยว
ของกับขอมูลขาวสารของราชการไปพรอมอีกประการหนึ่ง
"บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูล หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอความมั่นคง
ของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือ สวนไดเสีย อันพึงไดรับ ความคุม ครองของบุคคลอื่น ทั้ง นี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ"
จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลทองฟา จึงเห็นความสําคัญศูนย
ขอ มูลขาวสารขององคก ารบริห ารสวนตําบลทอ งฟา จึงไดจัดทําโครงการปรับ ปรุง ศูนยขอ มูลขาวสารของ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา ใหมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เปนประโยชนตอการเผยแพร
ขาวสารและขอมูลตาง ๆ ใหทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน
3.วัตถุประสงค
.1เพื่อใหบริการ คําแนะนําผูท ี่มีขอรับขอมูลขาวสาร
.2เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 เปดเผยเปนหลัก
.3เพื่อใหผมู าใชบริการมีศูนยบริการทีส่ ะดวก รวดเร็ว ยกระดับคุณภาพการบริการ ยิ้มแยม
แจมใส ใสใจบริการ ประชาชนผูม าใชบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 ประชาชน หมูที่ 1 – 9
4.2 บุคคลทั่วไป
4.3 หนวยงานราชการอื่น
5. พื้นที่ดําเนินการ
ศูนยขอมูลขาวสาร องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
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6. วิธีการดําเนินการ
1. ประชุมเพื่อวางกรอบและแนวทางการจัดตัง้ ศูนยขอมูลขาวสาร(ปรับปรุง)
2. แตงตั้งคณะกรรมการศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา
3. แตงตั้งเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา
4. แตงตั้งเจาหนาที่ประจําจุดประชาสัมพันธ
5. แตงตั้งมอบหมายหนาที่ผรู ับผิดชอบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
6. รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตอผูบริหารเพือ่ ปรับปรุงแกไขจุดบกพรอง
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 คุณภาพการบริการไดรบั การประเมินอยางยอดเยี่ยม
10.3 การทํางานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยนโยบายเปดเผยเปนหลัก
10.4 สรางภาพลักษณที่ดีขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา ในการเสริมสราง
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานโดยเสมอภาคและเทาเทียม
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โครงการที่ 4
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัด
ใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กําหนดไวในมาตรา 9 ของกฎหมาย เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดู
ได ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด ขอมูลขาวสารที่จัดให
ประชาชนเขาตรวจดูได ถามีสวนที่ตองหามมิใหเปดเผยตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยูดวยใหลบหรือตัด
ทอนหรือ ทําโดยประกาศอื่นใดที่ไมเปนการเปดเผยขอมูล ขาวสารนั้น บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวขอ ง
หรือ ไมก็ตามยอ มมี สิท ธิเ ขาตรวจดู ขอสําเนา(copy right) หรือ ขอสําเนาที่ มีคํารับ รองถูก ตอ งของขอ มู ล
ขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐจะตองรวบรวมไวใหประชาชนเขาตรวจดูได (public inspection) ได
ในกรณีที่สมควรหนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมใน
การนั้นก็ได ในการนี้ใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอย ประกอบดวย ทั้งนี้ เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะ
บัญ ญัติไวเปนอยางอื่น คนตางดาวจะมีสิท ธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
(ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2541 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู)
"บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบขอมูล หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอความมั่นคง
ของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือ สวนไดเสีย อันพึงไดรับ ความคุม ครองของบุคคลอื่น ทั้ง นี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ"
จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลทองฟา จึงเห็นความสําคัญศูนย
ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา จึงไดจัดทํากิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูล
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 ยิ้มแยม
แจมใส ใสใจบริการ ประชาชนผูม าใชบริการเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เจาหนาทีพนั
่ กงานจาง องคการบริหารสวนตําบลทองฟา/
5. พื้นที่ดําเนินการ
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ศูนยขอมูลขาวสาร องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6. วิธีการดําเนินการ
1. ประชุมเพื่อวางกรอบและแนวทางการจัดตัง้ ศูนยขอมูลขาวสาร(ปรับปรุง)
2. แตงตั้งคณะกรรมการศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา
3. แตงตั้งเจาหนาที่ประจําศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา
4. แตงตั้งเจาหนาที่ประจําจุดประชาสัมพันธ
5. แตงตั้งมอบหมายหนาที่ผรู ับผิดชอบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
6. รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตอผูบริหารเพือ่ ปรับปรุงแกไขจุดบกพรอง
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 คุณภาพการบริการไดรับการประเมินอยางยอดเยี่ยม
10.3 การทํางานเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยนโยบายเปดเผยเปนหลัก
10.4 สรางภาพลักษณที่ดีขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา ในการเสริมสราง
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานโดยเสมอภาคและเทาเทียม
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โครงการที่ 5
1. ชื่อโครงการ
กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสินขององคการ
บริหารสวนตําบลทองฟา และการรับ เรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”
2. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานราชการในปจจุบัน ภาคประชาชนไดเขามามีสวนรวมและมีบทบาทอยางมาก
ในการบริห ารงานของ ราชการสวนทอ งถิ่นในดานตางๆ การบริห ารงานราชการสวนทอ งถิ่นตองสามารถ
ตรวจสอบได ตองมีความโปรงใส ตองให ประชาชนไดรับทราบขอมูล ขาวสาร ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อ
เปนการปองกันมิใหเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภาครัฐและภาคประชาชน
3. วัตถุประสงค
เพื่ อเผยแพรขอ มูลขาวสารในการปฏิบัติงานใหป ระชาชนไดรับ รู เพื่อ ประชาสัม พันธก าร
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพื่อ สงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริต
ประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสรางและ พัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐใหมีความเขมแข็งเพื่อใหมีระบบ และกลไก ในการปองกันและตรวจสอบมิใหเกิดการทุจริต หรือ
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบในภาครัฐ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6. วิธีดําเนินการ
เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจายเงินประจําป และการจัดซื้อ
จัดจาง จัดหาพัสดุตางๆ รวมถึงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษีทองถิ่น และการรับเรื่อ งรองเรียน
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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โครงการที่ 6
1. ชื่อโครงการ :
กิจกรรมสรุปผลการดําเนินงานแตละไตรมาส 6 เดือน 1 ครั้ง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การติดตามถือไดวาเปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดําเนินการอยูโดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให
ขอมูลปอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาที่กําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของ
วิธีการดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานให
ลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาที่กําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับ
นอยกวาที่ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความ
ขัดแยง ในการปฏิบัติง านภายในหนวยงานหรือ ระหวางหน วยงานกับ กลุม เปาหมายที่ไดรับ ประโยชนจ าก
โครงการจากหลักการและเหตุผลดังกลาว ในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิด
ประสิทธิภาพในการใชตนทุน (cost-effective) ดําเนินงานดานตางๆ ยกตัวอยางเชน การใหขอมูลปอนกลับ
เกี่ยวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตางๆ, การระบุปญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแกปญ
 หา,
การติดตามดูค วามสามารถในการเข าถึง โครงการของกลุ ม เป าหมาย, การติดตามดูป ระสิ ท ธิภ าพในการ
ดําเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริหาร
โครงการมัก จะไมใหความสําคัญ กับ การวางระบบติดตามโครงการ เนื่อ งจากวาเปนสิ่ง ที่ตอ งใชเทคนิคเชิง
วิชาการคอ นขางสูง จึง ปลอยให เปนหนาที่ของหนวยงานระดับ สูง กวาเปนผูดําเนินการ นอกจากนี้ยัง เสีย
คาใชจายสูง และกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวขึ้นอยูกับความ
จําเปนและทรัพยากรที่มีอยู องคการบริหารสวนตําบลทองฟา จึงเห็นความสําคัญของกิจกรรมสรุปผลการ
ดําเนินงานแตล ะไตรมาส 6 เดือ น 1 ครั้ง ขององคก ารบริหารสวนตําบลทองฟา จึงไดจัดทํามาตรการ ใหมี
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เปนประโยชนตอการติดตามผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลทองฟา วาเปนไปตามแผนการดําเนินงานหรือไมเพื่อใหเปนไปตามการจัดทําแผนดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลทองฟา
3.วัตถุประสงค
๑) เพื่อดําเนินการใหครบแตละไตรมาส
2) เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางสวนงานภายในกับหนวยงานภายนอก
ที่เกี่ยวของ
3) เพื่อเปนการติดตามผลการดําเนินงาน
4) เพื่อเปนการใชขอมูลในการวิเคราะหและนําขอมูลขาวสารมาประยุกตใชในการสงเสริม
การปฏิบัติงานของบุคลากรและการพัฒนาองคกร
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เจาหนาที่/พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
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5. พื้นที่ดําเนินการ
พื่นที่องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6. วิธีการดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและจัดการติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงาน
2. จัดทําระเบียบและขั้นตอนการดําเนินงานอยางเปนระบบ
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 ระเบียบและขั้นตอนการจัดการดําเนินงานของหนวยงานอยางเปนระบบ
10.3 การทํ า งานเป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี แ ละ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยนโยบายเปดเผยเปนหลัก
10.4 สรางภาพลักษณที่ดีขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา ในการเสริมสราง
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานโปรงใสตรวจสอบได
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โครงการที่ 7
1. ชื่อโครงการ
: มาตรการ “จัดใหมีชองทางทีป่ ระชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล
ทองฟา”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ภารกิจสวนหนึ่งของ การดําเนินการตามพระราชบัญ ญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540 โดยเปนกระบวนการ ที่สง เสริมสิทธิการไดรูและการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการของประชาชน
รวมทั้งเปนกลไก ที่สําคัญในการผลักดันใหเกิดกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ ที่นํา ไปสูการบริหาร
ราชการแผนดินที่มีความโปรงใส การเปดเผยและการตรวจสอบไดในดานขอมูลขาวสารนั้นเปนกระบวนการ
หนึ่ง ที่จ ะนําไปสูการสรางความโปรงใสของหนวยงาน ดังนั้น ในการพัฒ นาศูนยขอมูล ขาวสารของราชการ
หนวยงานภาครัฐจะตองมีกระบวนการเพื่อเสริมสรางความโปรงใสดวยการเปดเผยขอมูลขาวสารที่ ชัดเจนและ
มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในหนวยงานที่เหมาะสม เพื่อนําไปสูการขจัด ความไมโปรงใสและการ
ดําเนินการตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่เนนการเปดเผยขอมูล
ขาวสารและการแสดงใหเห็นถึงความโปรงใสของหนวยงานของรัฐ การจัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารของราชการ
เพื่อใหป ระชาชนเขาตรวจดูนั้น หนวยงาน ของรัฐจําเปนตองจัดระบบและชองทางในการเผยแพรขอ มูล ที่
หลากหลาย เพื่อใหประชาชนไดรับรู รับทราบขอมูลมากที่สุด การจัดระบบและการเผยแพรขอมูลขาวสารนั้น
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” ใหมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น เปน
ประโยชนตอการเผยแพรขาวสารและขอมูลตาง ๆ ใหทันสมัย ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน
และเขาถึงไดงาย
3.วัตถุประสงค
๑) เพื่อปองกันการเรื่องรองเรียนในกรณีฝาฝนพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.
2540
2) เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางสวนงานภายในกับหนวยงานภายนอก
ที่เกี่ยวของ
3) เพื่อเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบขอมูลขาวสารของหนวยงาน
4) เพื่อเปนการใชขอมูลในการวิเคราะหและนําขอมูลขาวสารมาประยุกตใชในการสงเสริม
การปฏิบัติงานของบุคลากรและการพัฒนาองคกร

120

4. เปาหมาย/ผลผลิต
เจาหนาทีพนั
่ กงานจาง องคการบริหารสวนตําบลทองฟา/
5. พื้นที่ดําเนินการ
ศูนยขอมูลขาวสาร องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6. วิธีการดําเนินการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและจัดการขอมูลขาวสารของหนวยงาน
2. จัดทําระเบียบและขั้นตอนการจัดการขอมูลขาวสารของราชการอยางเปนระบบ
3. จัดทําการจัดทําแผนภาพแสดงขั้นตอนการจัดการขอมูลของหนวยงาน
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 ระเบียบและขั้นตอนการจัดการขอมูลขาวสารของราชการอยางเปนระบบ มีแผนภาพ
แสดงขั้นตอนการจัดการขอมูลของหนวยงานผูใชบริการเขาใจงายและมีความพึงพอใจการใชขอมูลอยางสูงสุด
10.3 การทํ า งานเป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี แ ละ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยนโยบายเปดเผยเปนหลัก
10.4 สรางภาพลักษณที่ดีขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา ในการเสริมสรางธรรมา
ภิบาลในการปฏิบัติงานโปรงใสตรวจสอบได
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มิติที่ 3 : การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
3.2 การรับฟงความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชน

โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําประชาคมแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดตั้งขึ้นโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนการกระจายอํานาจการบริหารงานจากสวนกลาง เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการ
และแกปญหาของประชาชนไดอยางทั่วถึง การพัฒนาทองถิ่นนั้นยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชน ดังนั้น
ประชาชนจึงมีบทบาทสําคัญในการกําหนดอนาคตของชุมชนของตนเอง ไมวาจะรวมคิด รวมทํา รวมวางแผน
และรวมพัฒ นาทองถิ่นของตน องคก ารบริหารสวนตําบลทองฟา จึงไดจัดเวทีประชาคมขึ้น เพื่อ รับทราบ
ปญหา ความตองการของประชาชน และใหประชาชนไดรวมคิด รวมทํา รวมเสนอแนวทางแกไขปญหา และ
ความตอ งการของชุม ชนเพี่อ จะไดร วบรวมขอ มูล มาวิเคราะห พิจ ารณา นํามาจัดทําแผนพัฒ นาตําบล ให
สอดคลองกับความตองการของชุมชนและเกิดประโยชนสุขตอประชาชน และความเจริญของทองถิ่นยิ่งขึ้น
ตอไป
จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลทองฟา จึงเห็นความสําคัญ
ของการรับฟงความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องรองเรียน รองทุกข ปญหา ความตองการของประชาชน
จึง ได จั ดทํ า โครงการประชาคมแผนชุ ม ชน เพี่ อ จะได ร วบรวมขอ มู ล มาวิเ คราะห พิ จ ารณา นํ ามาจั ดทํ า
แผนพัฒนาตําบล ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและเกิดประโยชนสุขตอประชาชน และความเจริญ
ของทองถิ่น
3.วัตถุประสงค
3.๑ เพื่อรับทราบปญหา และความตองการของประชาชน
3.๒ เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
3.๓ เพื่อนําขอมูลมาจัดทําแผนพัฒนาตําบลใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน
3.๔ เพื่อใหการพัฒนาทองถิ่นมีประสิทธิภาพ ชุมชนมีความเขมแข็งและยั่งยืน
3.๕ เพื่อสรางความเขาใจในบทบาทหนาที่ของอบต. ประชาชน และประชาสัมพันธงานของ
อบต.
3.๖ สงเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยของประชาชน
3.๗ เพื่ออํานวยความสะดวกประชาชนในการชําระภาษี ใหคําปรึกษาดานภาษีและดาน
กฎหมายเบื้องตน รับฟงปญหาและขอรองเรียนตางๆ
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชน หมู 2-8
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5. พื้นที่ดําเนินการ
๑. ประชาคมหมูบ าน(เวทีประชาชน) หมูที่ 2-8 ตําบลทองฟา (ตามแผนปฏิบัตกิ าร)
๒. ประชาคมตําบล ณ ที่ทําการหมูบ าน
6. วิธีการดําเนินการ
๖.๑ จัดประชุมคณะทํางาน เพือ่ วางแผนปฏิบัติการ
๖.๒ ประสานงาน สมาชิก อบต. / กํานัน / ผูใหญบาน/หนวยงานราชการ
๖.๓ ประชาสัมพันธการจัดประชาคมหมูบานใหทุกหมูบานทราบ
๖.4 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
๖.5 ติดตามและประเมินผล
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ระหวางเดือน กุมภาพันธ ถึง พฤษภาคม ของทุกป
8. งบประมาณดําเนินการ
10,000.-(หนึง่ หมื่นบาทถวน)
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๙.๑ ไดรับทราบปญหา ความเดือดรอน ความตองการของประชาชน
๙.๒ ไดรับขอมูลเพื่อนํามาจัดทําแผนพัฒนาตําบลไดสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
อยางแทจริง
๙.๓ ประชาชนมีความภาคภูมิใจที่ไดมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตน
๙.๔ ไดรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะทีห่ ลากหลาย นํามาปรับปรุงแกไข ในการบริหารงาน
เพื่อพัฒนาทองถิ่น ใหเกิดการพัฒนาตอไป
๙.๕ ประชาชนไดทราบถึงบทบาท อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลทองฟาและ
บทบาทหนาที่ของตนเองที่มีตอ การพัฒนาตําบลของตน
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โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ :
การดําเนินงานศูนยรับเรื่องราวรองทุกของคการบริหารสวนตําบลทองฟา
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
“บุ ค คลย อ มมี สิ ท ธิเ สนอเรื่อ งราวร อ งทุ ก ข แ ละได รั บ แจ ง ผลการพิ จ ารณาภายในเวลา
อันรวดเร็ว” ดังนั้น การรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียนจึงเปนการใชสิทธิของประชาชนที่สามารถกระทําไดใน
กรณีที่ไมไดรับความเปนธรรมจากกลไกการทําหนาที่ของหนวยงานหรือเจาหนาที่ของรัฐเพื่อใหการบริการใน
การรับ เรื่อ งรอ งเรียน/รอ งทุก ข สะดวกรวดเร็วในการใหบ ริก ารใหคําแนะนํ าและคําปรึก ษาปญ หาความ
เดือดรอน ชวยเหลือในดานการดําเนินการแกไขปญหา ประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลทองฟา จึงไดมีมาตรการการดําเนินงานศูนยรับเรื่องราว
รองทุกของคการบริหารสวนตําบลทองฟาเพื่อใหการบริการในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข สะดวกรวดเร็ว
ในการใหบริการใหคําแนะนําและคําปรึกษาปญหาความเดือดรอน ชวยเหลือในดานการดําเนินการแกไขปญหา
ประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของขึ้น
3. วัตถุประสงค
(๑) เพื่อ สนับ สนุนนโยบายการปอ งกันปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ ของรัฐ บาล และสนับ สนุนการขับ เคลื่อ นยุท ธศาสตรชาติวาดวยการปอ งกันและปราบปราม
การทุจ ริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖4)
(๒) เพื่อสงเสริมขาราชการและเจาหนาที่ศูนยดํารงธรรมระดับตําบล ศูนยดํารงธรรมอําเภอ
ใหมีจิตสํานึก คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อ สัตย สุจ ริต นําไปสูก ารปฏิบัติร าชการแบบธรรมาภิบ าล
(3) เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนใหคําแนะนําและคําปรึกษา ปญหาความเดือดรอน
ชวยเหลือในดานการดําเนินการแกไขปญหา ประสานงานกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
(4) เพื่อใหการบริการในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ชัดเจนและการใหบริการสะดวก
รวดเร็ว เปนธรรมและเที่ยงตรง โดยเสมอภาคและเทาเทียมทุกชนชั้นโดยไมเลือกปฏิบัติ
(5) เพื่อเสริมสรางแนวคิดยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ที่มุงเนนความโปรงใสตรวจสอบ
ได ซื่อสัตยสุจริต สรางทัศนคติ คานิยม ตอตานผูมีความประพฤติในทางทุจริตคอรัปชั่น และพรอมเปนตัวอยางที่
ดีใหแกครอบครัวและสังคม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
เจาหนาที่ พนักงาน ตอบขอรองเรียนใหทันเวลาที่กําหนด
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6. วิธีการดําเนินการ
1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งเจาหนาประจําศูนยรบั เรื่องรองเรียน/รองทุกข
2. ดําเนินการตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
3. รายงานผลการดําเนินการและแจงความคืบหนาใหผูบริหารทราบ
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7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (2564 – ศ.2561.ปงบประมาณ พ)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 ปญหาความเดือดรอน ความขัดแยงในชุมชนไดรับการแกไขและไกลเกลี่ยลดลง
10.2 มีศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของประชาชนที่เดือดรอน มีปญหา
10.3 ประชาชนมีที่พงึ่ พิงดานกฎหมายและเขารับบริการปรึกษาปญหาดานตางๆ
10.4 เกิด ภาพลัก ษณ ที่ดี ตอ องค ก ร ทํ าให ภาพลัก ษณ ขององค ก ารบริห ารส วนตํ าบลท อ งฟ า
เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําใหประชาชนมีความศรัท ธาตอ การทํางานขององคการบริห ารสวนตําบล
ทองฟายิ่งขึ้น
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โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ :
การปฏิบัติงานเรื่องรองเรียนของศูนยรับเรื่องรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ศูนยบริการสาธารณสุของคการบริหารสวนตําบลทองฟา เปนหนวยบริการ ในการใหบริการ
แกประชาชนแบบองครวม ผสมผสานและตอเนื่อง สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนทั้งในดาน
เพื่อ มุงเนนใหป ระชาชนไดรับ บริการที่มีม าตรฐานอยางเทาเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตามรัฐ ธรรมนูญ ของ
ประเทศไทย การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เปนกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนาปรับปรุงบริการใหดียิ่งขึ้น
รวมทั้งเปนชองทาง ที่เปดใหประชาชนไดมีสวนรวม และไดรับบริการที่มีความเทาเทียมและโปรงใส
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อเปนชองทางในการรับเรือ่ งรองเรียน หรือรับความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากประชาชน
3.2 เพื่อใหประชาชนไดทราบขั้นตอน และกระบวนการในการรองเรียน
4. เปาหมาย/ผลผลิต
มีชองทางและกําหนดขั้นตอนกระบวนการในการรองเรียน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6. วิธีดําเนินการ
จัดทําขั้นตอนกระบวนการ และชองทางในการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน ไดแก - กลอง
รับ ความคิด เห็ น ติด ตั้ ง ไว ณ บริ เวณจุ ดให บ ริก าร ผานเว็บ ไซต อ งค ก ารบริห ารสว นตํ าบลท อ งฟ า- ผา น
facebook องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ปตามแผน (2561-2564)
8.งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ประชาชนไดรับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผานชองทางในการรับ
เรื่องรองเรียน
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โครงการที่ 4
1. ชื่อโครงการ
โครงการ อบต .สัญจรพบประชาชนเพื่อรับฟงปญหาของประชาชนในตําบลทองฟา
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา เปนหนวยงานภาครัฐที่เนนการใหบริการประชาชน และมี
เปาหมายใหมีการบริการประชาชนในดาน ตางๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนตอประชาชนผูรับบริการโดยตรง โดยถือวา ประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการอยาง
สะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดานบริการประชาชนเปนไป
อยางตอเนื่องและเปนการใหบริการในเชิงรุก จึงไดจัดทํา โครงการองคการบริหารสวนตําบลทองฟาเคลื่อนที่
เพื่อสํารวจความตองการของประชาชนตามครัวเรือนวาตองการใหองคการบริหารสวนตําบลทองฟาดําเนินการ
ใหบริการ ในดานใดบาง และใหบ ริการงานดานตางๆ ซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ อาจดําเนินการดวยตนเองหรือ
รวมมือกับองคกรเอกชนโดย เนนใหบริการฟรีแกประชาชน หรือหากจําเปนตองคิดวาบริการก็ใหคิดในอัตราถูก
ที่สุด เพื่อใหประชาชนเดือดรอนนอยที่สุด รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อ อํานวยความสะดวกแกป ระชาชนโดยไมตอ งเดิน ทางมารับ บริก าร ณ สํานัก งาน
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา ซึ่งอาจเสียคาใชจาย หรือเสียเวลาเพิ่มขึ้น
3.2 เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และจะไดแกไขปญหาไดอยาง
ถูกตองหรือนํามาเปน ขอมูลในการทําแผนงาน โครงการแกไขปญหาตอไป
3.3 เพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา
กับประชาชนในพื้นที่
4. เปาหมาย/ผลลัพธ
นําบริการในหนาที่ของทุกสวนงานขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา ออกไปใหบริการแก
ประชาชนหมุนเวียนชุม ชนตางๆ ในเขตองคการบริห ารสวนตําบลทอ งฟา ทั้งหมด รวมกับการประชุมเวที
ประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน
5. พื้นที่ดําเนินการ
กําหนดใหออกองคการบริหารสวนตําบลทองฟาเคลื่อนที่รวมกับการประชุมเวทีประชาคมทํา
แผนพัฒนาชุมชน ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทองฟาโดย
6.วิธีดําเนินการ
1. จัดทํารางโครงการเสนอคณะผูบริหารพิจารณาอนุมัติ
2. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการใหบรรลุผลตามเปาหมาย
3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหนาที่ที่จะนําไปใหบริการ
แกประชาชนในเขต องคการบริหารสวนตําบลทองฟาทั้งหมด
4. กําหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกใหบริการเคลือ่ นที่ (รวมกับกองสวัสดิการสังคมในการ
ประชาคมทํา แผนพัฒนาชุมชน
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5. ประสานงานกับทุกสวนงาน
6. ประชาสัม พั นธให ป ระชาชนทราบลวงหน าทางเสี ยงตามสาย และรถประชาสั ม พั น ธ
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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โครงการที่ 5
1. ชื่อโครงการ
กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรบั ทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การแตงตั้งเจาหนาที่ในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข เปนสิง่ สําคัญเพราะการปฏิบัติหนาที่
ราชการทุกครั้งจะตองมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใชอํานาจ โดยการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดรับทราบ
ขอเท็จจริง ขอกฎหมายที่ถูกตอง และตอง เปนธรรมกับทุกฝาย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรือ่ งการรองเรียน
รองทุกขเสร็จแลวใหแจงผูรองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายทีเ่ กี่ยวของอยางเครงครัดลดปญหาทุจริต
3.2 เพื่อใหเกิดการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางถูกตองโดยการนําขอเสนอแนะจากหนวย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ
3.3 เพื่อใหผรู องไดรับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องรองเรียนรองทุกขและสงเสริม
ภาคประชาชนรวม ตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ
4. เปาหมายการดําเนินการ
ผูรองเรียนรองทุกขทกุ ราย
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเสร็จแจงผูรองโดยเร็วไมเกิน 15 วันทําการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ 2561-2564
8. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
9. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 การปฏิบัติหนาที่ราชการถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย เปนธรรมกับทุกฝาย
10.2 ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานดานการรองเรียนรองทุกข
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มิติที่ 3
3.3 การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมบริหารกิจกราขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ
มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒ นาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7 (2) และขอ 9 กําหนดใหมีองคกรและโครงสรางขององคกร
จัดทําแผนพัฒนาขององคกร ปกครองสวนทองถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพื่อใหองคการบริหารสวน
ตําบลทองฟา ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบองคการบริหารสวนตําบลทองฟา มีองคกรในการ
จัดทําแผนพัฒนาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิน่
พ.ศ. 2548 องคการบริหารสวนตําบลทองฟาโดยกอง วิชาการและแผนงาน จึงแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทองฟาขึ้น
3. วัตถุประสงค
1.เพื่อสงเสริมใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทองฟาและตัวแทนประชาชนจากทุก
ภาคสวนไดมีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการ จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลทองฟา และแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลทองฟา ใหสอดคลองกับประเด็นหลักการพัฒนาที่
ประชาคมองคก ารบริหารสวนตําบลทอ งฟาฯ และคณะกรรมการพัฒ นาองคก ารบริหารสวนตําบลทอ งฟา
กําหนดดวยความถูกตอง โปรงใส และสุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทองฟาจํานวน 8 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6. วิธีดําเนินการ
จัดประชุม คณะกรรมการชุมชน เพื่อ คัดเลือกผูแทนประชาคมองคก ารบริห ารสวนตําบล
ทองฟา
7. ระยะเวลาดําเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทองฟา บางตําแหนง
ในปจจุบันจะครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตามที่ระเบียบฯ กําหนด ในวันที่ 16 กันยายน 25xx องคการ
บริหารสวนตําบลทองฟาจึงตองดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหนงดังกลาวมาดํารง ตําแหนงคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทองฟา แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหนง
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ภายใน 30 กันยายน 25xx เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒ นาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องคกรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7(2) และขอ 9 ที่กําหนด
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ

9. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานวิเคราะหนโยบายและแผน องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลทอ งฟา เพื่อ เปนองคก รในการยกรางหรือจัดทําราง แผนยุท ธศาสตรก ารพัฒ นาองคการ
บริหารสวนตําบลทองฟา และรางแผนพัฒนาสี่ปองคการบริหารสวนตําบลทองฟาเพื่อใชเปนแผนพัฒนาในการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทองฟา ความ ตองการของประชาคมและชุมชนในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลทองฟาดวยความถูกตอง โปรงใส สุจริต และใหความสําคัญในการตอตานการ ทุจริต
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โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ
ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบล ประจําป
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกฎหมายที่
คอนขางใหมและมีจํานวน หลายฉบับ ดวยกัน ทําใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสําคัญ ของการ
กระจายอํานาจและการมีสวนรวมของประชาชน ตอการกระจายอํานาจ องคการบริหารสวนตําบล จึงไดจัดทํา
โครงการ อบต.สัญจร ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคม ตําบลประจําป ขึ้น เพื่อใหประชาชนมีความรู
ความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญ ของการกระจายอํานาจการมี สวนรวมของประชาชนตอการพัฒนา
ทองถิ่นตนเอง
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบ
ไดเพื่อเผยแพรความรู ใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ
รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการ พัฒนาทองถิ่น และรายงานการดําเนินงานประจําปงบประมาณ อีกทาง
หนึ่งดวย
4. เปาหมาย
ผูนําองคก รประชาชน เชน กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน ผูนําชุมชน
แพทยประจําตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล กลุมอาชีพตางๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป จํานวนไมนอยกวา 600 คน
5. วิธีดําเนินการ
5.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานที่
5.2 แตงตั้งคณะทํางาน
5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝกอบรม พรอมกําหนดตารางการฝกอบรม
5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด
6. ระยะเวลาการดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2564)
7. พื้นที่ดําเนินการ
หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
8. งบประมาณ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
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ผูเขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริห ารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนัก ถึง
ความสําคัญ ของการกระจาย อํานาจและเปนการสรางทัศนคติที่ดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น

โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ
การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การพัฒ นาและสรางการเรียนรู เพื่อ มุง เนนยกระดับ การมีสวนรวมของประชาชน ในการ
พัฒนาทองถิ่นเปนสําคัญ จึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซึ่งถือวาเปนประชาชนกลุมหนึ่งในชุมชน สรางแผน
ชุมชนขึ้นมาดวยตนเอง ดังความหมายของ แผนแมบทชมชุนที่วา “แผนชุมชนเปนการทํางานเพื่อตองการให
ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง กําหนดทิศทางของตนเอง” การสรางภูมิคุมกัน ปองกันเงื่อนไขจากภายนอก
เขาไปทําใหชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําให ชุมชนไดรับการเรียนรู รูจัก
ชุมชนของตนเองสามารถคนหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแกไข ปญหาใน
อนาคตได และการประสานกับหนวยงานทุกภาคสวน เพื่อใหเกิดความรวมมือเปนพลังสําคัญในการแกไขปญหา
ที่ตอบ มนองความตองการของชุมชน ในปจจุบันและปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได
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. สถานที่ดําเนินการ
ที่ทําการหมูบานทุกหมู
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู
ไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับ สภาพชุมชนคนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางทั่วถึงและเทาเทียม
ความรวมมือกันของคนในชุมชนจะ กอใหเกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรตอกันได รวมทั้งปลูกฝงทัศนคติ คานิยมที่ดี
ใหกับลูกหลานสามารถหาแนวรวมในการทํางานเพื่อ พัฒนาชุมชนทองถิ่นของตนเองได
โครงการที่ 4
1. ชื่อโครงการ
มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามที่อ งคการบริห ารสวนตําบลทอ งฟาไดดําเนินการตามขอ บัญ ญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปในดานการจัดซื้อจัดจาง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาค
ประชาชน (ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับ มาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวน
ตําบลทองฟา
3. วัตถุประสงค
เพื่อเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหาร
สวนตําบลทองฟาอยางแข็งขันสําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลทองฟาไดมีกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาชนและ สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวม
อยางแข็งขัน กับมาตรการการปองกันการทุจริตใน องคการบริหารสวนตําบลนั่นคือไดทําหนาที่อยางถูกตอง
4. เปาหมาย
ตัวแทนประชาคมหมูบานทั้ง 8 หมูบาน
5. วิธีการดําเนินการ
5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริห าร
สวนตําบลทองฟาอยางแข็งขัน สําหรับการทํางานขององคการบริหารสวนตําบลทองฟาไดมีกฎหมายระเบียบ
ขอบังคับ กําหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ตองไปมีสวนเกี่ยวของกับองคการบริหารสวนตําบล
ทองฟาในหลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปน กรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน
เปนกรรมการเปดซองสอบราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ
5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯวาดวยการพัส ดุ
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 ภาคประชาชนทราบและตระหนัก ถึง สิท ธิ หนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและ
ตรวจสอบการดําเนินงานของ หนวยงานทองถิ่นของตนเอง

โครงการที่ 5
1. ชื่อโครงการ
กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ดวยกรมสงเสริมการปกครองทอ งถิ่นกําหนดใหองคก ารบริหารสวนตําบลทอ งฟาในฐานะ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการ ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ซึ่งเปนกระบวนการวัดผลการบริหาร
และปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทองฟาวาสัมฤทธิ์ผลตามเปาหมาย หรือไม ตลอดจนเปนการ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา เพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุง แกไข สงเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา
ตอไป ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการ บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงไดจัดทําโครงการการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลทองฟาประจําปงบประมาณ เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบล
ทองฟา มีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม ซึ่งจะสงเสริมใหองคการบริหารสวนตําบลทองฟา มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน เพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมีสวน
รวมของประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอ มูล ขาวสาร โดยให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กฎหมายกําหนด
3. วัตถุประสงค
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3.1 เพื่ อ ติ ดตามประเมิ นผลการปฏิ บัติ ร าชการไดอ ย างถูก ต อ งตามมาตรฐานการปฏิ บั ติ
ราชการ
3.2 เพื่อใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา และ เปนการเฝาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
3.3 เพื่อ ดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายของผูบ ริห ารทอ งถิ่นองคก ารบริห ารสวนตําบล
ทองฟา
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะทํางานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลทองฟา
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ประสานกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมขอมูล
6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ
6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ
6.4 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/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 ดําเนินการดังนี้ 1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ขององค ก ารบริห ารสวนตําบลท อ งฟ า ตามหลั ก เกณฑ และวิธีก ารบริห ารกิจ การ บ านเมือ งที่ ดี ตัวอย าง
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 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึ งพอใจในการปฏิ บัติร าชการของหน วยงานต างๆของ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา พรอมตัวชี้วัด
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
ผลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตําบลทองฟาดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
โครงการที่ 6
1. ชื่อโครงการ
มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลัก เกณฑและวิธีก าร
บริหารกิจการ บานเมืองที่ดีขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามแนวทางและวิธีก ารบริห ารกิจ การบ านเมือ งที่ดีขององคก รปกครองสวนทอ งถิ่น ซึ่ ง
สอดคลอ งกั บ หมวด 5 และ หมวด 7 แห ง พระราชกฤษฎีก าวาด วยหลั ก เกณฑ และวิธีก ารบริห ารกิจ การ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 1. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 2. การบริหารราชการ
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 3. การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวน
ทอ งถิ่น 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนั้น เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริห ารงานขององคการ
บริห ารสวนตําบลทอ งฟาใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได เสริมสรางบทบาทของประชาชน เขามามีสวน
รวมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมูบาน และเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางและ วิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดีขององคก รปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสอดคลอ งกับ หมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกา วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อ เพิ่มประสิท ธิภาพในการบริหารงานองคการบริห ารสวนตําบล ใหเกิดความโปรงใส
ตรวจสอบได เสริมสราง บทบาทของประชาชน
2. เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ
องคการบริหารสวน ตําบลทองฟาตัวอยางแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
3. เปาหมาย ผูแทนชุมชน ผูแทนสภาทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนพนักงานสวนตําบล
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4. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6. วิธีดําเนินการโครงการ
6.1 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
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. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององคการ
บริหารสวนตําบลทองฟาหรือ โครงการที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทําใหองคการบริหารสวน
ตําบลทองฟามีความโปรงใส ตรวจสอบได

โครงการที่ 7
1. ชื่อโครงการ
กิจกรรม “สรางเสริมการมีสวนรวมและการใชบริการสาธารณะของประชาชน”
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
"บุคคลยอมมีสทิ ธิไดรับทราบขอมูล หรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลนั้นจะกระทบตอความมั่นคง
ของรัฐความปลอดภัยของประชาชนหรือสวนไดเสีย อันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอื่น ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัต"ิ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัด
ใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กําหนดไวในมาตรา 9 ของกฎหมาย เพื่อใหประชาชนเขาตรวจดู
ได ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการกําหนด ขอมูลขาวสารที่จัดให
ประชาชนเขาตรวจดูได ถามีสวนที่ตองหามมิใหเปดเผยตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยูดวยใหลบหรือตัด
ทอนหรือ ทําโดยประกาศอื่นใดที่ไมเปนการเปดเผยขอมูล ขาวสารนั้น บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวขอ ง
หรือ ไมก็ตามยอ มมี สิท ธิเ ขาตรวจดู ขอสําเนา(copy right) หรือ ขอสําเนาที่ มีคํารับ รองถูก ตอ งของขอ มู ล
ขาวสารของราชการที่หนวยงานของรัฐจะตองรวบรวมไวใหประชาชนเขาตรวจดูได (public inspection) ได
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ในกรณีที่สมควรหนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑเรียกคาธรรมเนียมใน
การนั้นก็ได ในการนี้ใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอย ประกอบดวย ทั้งนี้ เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะ
บัญ ญัติไวเปนอยางอื่น คนตางดาวจะมีสิท ธิตามมาตรานี้เพียงใดใหเปนไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
(ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2541 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการ
เกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไวใหประชาชนเขาตรวจดู)
จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลทองฟา จึงเห็นความสําคัญศูนย
ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา จึงไดจัดทํากิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ.ขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ.2540” เพื่ออบรมใหความรูเสริมสรางความเขาใจในบทบาทและสิทธิห นาที่ของ
ตนเอง
3.วัตถุประสงค
3.1 เพื่ออบรมเจาหนาที่และประชาชนที่สนใจมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540
3.2 เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 อยางถูกตอง
3.3 เพื่อใหความรูเสริมสรางความเขาใจในบทบาทและสิทธิหนาที่ของตนเอง
4. เปาหมาย/ผลผลิต
4.1 เจาหนาที่/พนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
4.2 ประชาชนที่สนใจ หมูที่ 2 - 9
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6. วิธีการดําเนินการ
1. ประชุมเพื่อวางกรอบและแนวทางการจัดอบรม
2. แตงตั้งคณะทํางาน
3. หนังสือเชิญประชุม
4. จัดประชุม และบรรยาย (พระราชบัญ ญั ติขอ มูล ขาวสารของราชการ,สาระสําคัญ ของ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และหนาที่ของหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่รัฐ, สิทธิ
ของประชาชนตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐)
5. รายงานและติดตามผลการดําเนินงานตอผูบริหารเพือ่ ปรับปรุงแกไขจุดบกพรอง
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบ
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สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
กองคลัง
กองชาง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
๑. ผูเขารับการฝกอบรม มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของ
ราชการ
๒. ผูเขารับการฝกอบรมปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการไดอยาง
ถูกตอง
๓. ผูเขารับการฝกอบรมจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของหนวยงานของตนอยางถูกตอง
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มิติที่ 4
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินเผนดินกําหนด
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ
โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การตรวจสอบภายในเปนปจ จัยสําคัญ ที่จะชวยใหก ารดําเนินงานตามภารกิจขององคการ
บริหารสวนตําบลทองฟา เปนไปอยางมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การดําเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบ
สําคัญ ที่แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทํา อยางเปนขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบ
และกฎหมายที่กําหนด โดยผูบ ริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโดยรวม เปนสวนหนึ่ง ของ
กระบวนการบริหาร เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงานอีกทั้งยังเปนแนวทางการปฏิบัติงาน
ซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอยางมีม าตรฐาน
ประกอบกับมี ระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของจะทําใหก ารปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตําบลทองฟา เปนไปอยางถูกตองและเปนไป ตามวัตถุประสงคของทางราชการ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อ จัดวางระบบการควบคุม ภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกําหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
3.2 เพื่อพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการบัญชี และ
ดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3.3 เพื่ อ ตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยรับ ตรวจว าเป น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ
ขอบังคับ คําสั่ง มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด
3.4 เพื่อตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม
3.5 เพื่ อ เป นหลั ก ประกัน การใชแ ละระวัง ทรัพ ยสิ น ตางๆ ของสวนราชการเป นไปอยา ง
เหมาะสม
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนัก งานองคก ารบริห ารสวนตําบลทอ งฟาทุกหนวยงาน พนักงานครู และเจาหนาที่ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา
5. พื้นที่ดําเนินการ
สวนราชการทุกหนวยงาน โรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา และศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
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6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ดวยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับ โดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและ ความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ
6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน
รวมทั้งการบริหารงาน ดานอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ขอ บัง คับ คําสั่ง และมติค ณะรัฐ มนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรัก ษา 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 โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของ
งานมากขึ้น
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง
10.3 การใชทรัพยากรของสํานัก/กอง/หนวยงาน ที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินคางชําระลดนอยลง
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โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ
กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกที่สาํ คัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไม
วาจะเปนในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับ ที่ยอมรับไดซึ่งจะทําใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุ
ตามวัตถุ ป ระสงค ในอดีต ที่ผ านมาการบริห ารงานของ หน วยงานภาครัฐ ได มีก ารควบคุม ภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรือ่ งๆ ไป ซึ่งอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ
และหนังสือตอบขอหารือตางๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปที่การควบคุมดานการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให
ถู ก ต อ งตามระเบี ย บหรื อ กฎเกณฑ ที่ ท างราชการกํ า หนดไว ซึ่ ง ไม ค รอบคลุ ม ถึ ง การจั ด การด า นอื่ น ๆ
นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวม
ของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเปนระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกดานและสามารถ
สะทอ นภาพใหเห็นเปนองครวมของ หนวยงานนั้นๆ วามีก ารดําเนินงานที่มีป ระสิท ธิภาพและประสิท ธิผ ล
หรือไมเพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปนชองทางรั่วไหลทํา
ใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดําเนินงานไมสมั ฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุสวนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนด
หนาที่และมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง กระบวนการใหบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน ขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบการ
ควบคุม ภายในดังกลาวทันสมัยอยูเสมอ องคการบริหารสวนตําบลทองฟาพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหองคกรมี
แนวทางในการกําหนดระบบการควบคุมภายใน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ในหนวยงานจึงไดกําหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในขององคก ารบริห ารสวนตําบล
ทองฟาขึ้น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหการใชทรัพยากร
เปนไปอยางประหยัด และคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานทีาซ
่ซ อนหรือไมจําเปน ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายดานการเงินหรือดานอื่นๆ ที่อาจ มีขึ้น
3.2 เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจ
แกผูบริหารในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ
3.3 เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญ ญา ขอตกลง ระเบียบ
ขอบังคับตางๆ ของ หนวยงานอยางถูกตองและครบถวน
4. เปาหมาย
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เพื่อใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตําบลทองฟาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยู
ในระดับที่ยอมรับได ซึ่งจะทําใหการ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค
5. วิธีดําเนินการ
5.1 แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผนดินวาดวยการ กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 ตัวอยางแผนปฏิบัติการปองกัน
การทุจริต
5.2 ประชุมคณะทํางานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการ
ปฏิบัติตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลทองฟาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทํางานฯ เพื่อสรุป
ขอมูล
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตางๆ ใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบลและผูบริหารทราบ
6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา/ 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
7. หนวยงานรับผิดชอบ
ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. การดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ
2. การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา
3. มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนําไปใชในการ
ตัดสินใจ
4. การปฏิ บั ติในหน วยงานเป น ไปอยางมีร ะบบและอยู ในกรอบของกฎหมาย ระเบี ย บ
ขอบังคับที่วางไว
5. เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มี ร ายงานการประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน ตามมาตรฐาน ข อ 6 ที่ เ สร็ จ ตาม
กําหนดเวลา
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดําเนินการแกไข
10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน
10.4 มีการจัดการความรูที่เกี่ยวของกับการควบคุมภายใน
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10.5 ระดับความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (รอยละ 80 ในระดับมาก)
โครงการที่3
1. ชื่อโครงการ
มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 กําหนดให องคการบริหารสวนตําบลทองฟา ในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดย
ใชมาตรฐานการควบคุมภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนิน
กิ จ กรรม หรือ โครงการต า งๆ ของหน วยรั บ ตรวจ และรายงานการประเมิ น ผล การควบคุ ม ภายในต อ
คณะกรรมการตรวจเงิน แผ น ดิ น ผู กํ ากั บ ดู แ ลอย างน อ ยป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ภายในเก า สิ บ วั น นั บ จากวั น สิ้ น
ปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะ
บรรลุ วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิท ธิภาพของการดําเนินงานและการใช
ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ ดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การดําเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อนําความ
เสี่ยงที่มีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อปองกันหรือลด
ความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 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. พื้นที่ดําเนินการ
สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6. วิธีดําเนินการ
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6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบล
ทองฟา(ระดับองคกร) จัดสงรายงานแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ใหทุกสวนราชการไป
ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในสวนที่รับผิดชอบและมี การติดตามผลระหวางป
6.2 หัวหนาสวนราชการขององคก ารบริห ารสวนตําบลท อ งฟา นําแผนการปรับ ปรุง การ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงานผลการ
ดําเนินการตอที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในของสวนราชการ (ระดับสวนยอย)
6.3 หัวหนาสวนราชการขององคการบริห ารสวนตําบลทอ งฟา รายงานผลการดําเนินการ
แผนการปรับ ปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พรอมปญ หาอุปสรรคตอ ประธานคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตําบลทอ งฟา
ประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุม และบริห ารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความ
เพียงพอหรือไม หรือจะตองดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ตอไป
6.5 รายงานผลการติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต ามแผนการปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายในต อ
คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ผู กํ ากั บ ดู แ ลอย างน อ ยป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ภายในเก า สิ บ วั น นั บ จากวั น สิ้ น
ปงบประมาณ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 สวนราชการที่รับ ผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุม ภายในไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง
10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
10.3 มีก ารรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอ คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินผูกํากับดูแลภายใน เวลาที่กําหนด ตัวอยางแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
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มิติที่ 4
4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ ตามชองทางที่
สามารถดําเนินการได
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ
มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสําคัญ หรือเปนหัวใจของ
องคกรจึงมักจะกําหนด หนาที่ของงานเปนเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับที่
ปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพและเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุป ระสงค
องคการบริหารสวนตําบลทองฟาจึงไดกําหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแล
การ บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการ
บรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพื่อใหการ บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลทองฟาเปนไปอยาง
โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไป
ดวยความโปรงใสและเปน ธรรม
3.2 เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แตงตั้งการโอน ยาย
4. เปาหมาย/ผลผลิต
พนั ก งานส ว นตํ า บล พนั ก งานครูส ว นตํ า บล พนั ก งานจา ง ที่ มี ก ารดํ าเนิ น การด า นการ
บริหารงานบุคคล
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟาอําเภอบานตาก จังหวัดตาก
6. วิธีการดําเนินการ
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย - แตงตั้ง
กรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแตงตั้ง องคการ
บริหารสวนตําบลทองฟาไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด - การสรรหา
การบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึง ประชาสัมพันธให
ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน - มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซต
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ขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา- มีการติดประกาศประชาสัมพันธที่บ อรดประชาสัมพันธขององคการ
บริหารสวนตําบลทองฟา- ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเปนกรรมการ
รวมถึงมีก ารแตงตั้งประชาชนเพื่อ ตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแตงตั้ง - การบรรจุแตงตั้ง
จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
กอน - ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตําบลทองฟาจะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอน
วันที่องคการ บริหารสวนตําบลทองฟารับ มติ คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ตัวอยาง
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต ๑๒๒ การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง - แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให
มีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อน ตําแหนง องคการบริหาร
สวนตําบลทองฟาไดดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการขอบังคับที่เกี่ยวของ อยางเครงครัด - มี
การแจงผูที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง - มีการ
ประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอื่น รวมถึงประชาสัมพันธใหป ระชาชนภายในตําบล
ทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหาร
สวนตําบลทองฟา- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหนง - มี
การแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/การเลื่อ น
ตําแหนงเพื่อความโปรงใส - มีการออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอยางชัดเจน - ผูขอรับการ
ประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการที่ตนเองเห็น วาไม
เปนธรรมได - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน - ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหนง
องคการบริหารสวนตําบลทองฟาจะออกคําสั่งแตงตั้งไดตองไมกอน วันที่องคการบริหารสวนตําบลทองฟารับ
มติคณะคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) การเลื่อนขั้นเงินเดือน - แตงตั้งกรรมการ
จากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่องคการบริหารสวน ตําบล
ทองฟาไดดําเนินการเลื่อ นขั้นเงินเดือ นตามกฎหมาย ระเบียบ หนัง สือ สั่ง การ ขอ บัง คับ ที่เกี่ยวขอ ง อยาง
เครงครัด - มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให
บุคลากรทราบ - มีก ารแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน เพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม - มีการประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน มี
การนําขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ เชน ขอมูลประสิทธิภาพ
และ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม
และขอมูลการลา เปนตน - มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอ
สงสัย และโตแยงผลการประเมินที่ ไมเปนธรรม - นายกองคการบริหารสวนตําบลทองฟาออกคําสั่งการเลื่อน
ขั้นเงินเดือ นตามมติคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อ นขั้น เงินเดือน และมีก ารติดประกาศผลการเลื่อนขั้น
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
กําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณา
จากความกาวหนาของ ขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ ผลลัพธ ประชาชนมีสวนรวมใน
การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ยาย ขององคการ บริหารสวน
ตําบลทองฟาและมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมทั้งเปดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดขึ้น
ดังกลาวได
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ
กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชนไดรับทราบ
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การปฏิบัติง านดานการคลังเป นการทํางานที่ตอ งอาศัยระเบียบกฎหมาย หนัง สือ สั่ง การ
ตลอดจนมติค ณะรัฐ มนตรี วิธีก ารทํ างานตอ งอยูในกรอบ และต อ งมีร ะบบการบริก ารที่ร วดเร็ว ถูก ตอ ง
ประชาชนหรือผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสราง ความสะดวกใหแกป ระชาชนมากที่สุดถูกตองทั้งระเบียบ
กฎหมาย ขอเท็จจริง ไมมีขอผิดพลาดบริการดวยความเสมอภาคกัน ไมเลือกปฏิบัติเสริมสรางความโปรงใสใน
การปฏิบั ติง าน การบริห ารการเงิน การคลั งเกิด ความโปรงใสไมเ กิดการทุจ ริตคอรรัป ชัน มีก ารทํางานมี
กระบวนการที่ โ ปรง ใส สามารถตรวจสอบได รายงานการเงิน จากหนวยงานภายในและภายนอกไม พ บ
ขอบกพรอง มีกระบวนการทางการคลังที่เปดเผยขอมูลอื่นตอประชาชน
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหเกิดความโปรงใสสามารถตรวจสอบได
3.2 การใช ง บประมาณอย า งคุ ม ค า และเป ด โอกาสให ป ระชาชนสามารถซั ก ถามและ
ตรวจสอบได
3.3 ปฏิบัติงานถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ
3.4 ในการบริหารจัดการตอ งทําอยางเปดเผยสามารถตรวจสอบได จึงตอ งมีการปรับ ปรุง
แกไขการทํางานขององคกร ใหมีความโปรงใส สามารถเปดเผยขอมูลขาวสาร เปดโอกาสใหประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกตองได
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทองฟาตําบลทองฟา
5. พื้นที่ดําเนินการ
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องคการบริหารสวนตําบลทองฟา อําเภอบานตาก จังหวัดตาก
6. วิธีดําเนินการ
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547
และที่แกไขเพิ่มเติม โดยเปดเผยเพื่อให ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทองฟาตําบล
ทอ งฟาภายในเกาสิบวันนับ แตวันสิ้นป และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงาน ตามที่ก รมสงเสริม การ
ปกครองทองถิ่นกําหนด เพื่อนําเสนอผูบริหารทองถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกลาวโดยเปดเผย เพื่อให
ประชาชนทราบทุกสามเดือน
7. ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปงบประมาณ 2561 และดําเนินการอยางตอเนื่อง
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
กองคลังองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ
10.1 มีการพัฒนาการบริหารดานการเงินการคลังและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
10.2 มีการเบิกจายถูกตอง รวดเร็ว เกิดความประหยัด
10.3 มีการเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่หรือผูรับบริการ
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โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ
กิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชน
ทรัพยสิน ขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงิน
การคลั ง ขององค ก ร ปกครองส ว นท อ งถิ่ น เจ า หน า ที่ จ ะต อ งปฏิ บั ติ ต ามอํ า นาจหน า ที่ ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทําใบนําฝากเปนรายรับ
จัดทําใบฎีกาเพื่อเปนรายจาย เบิกเงินออกจากคลังขององคกร ปกครองสวนทองถิ่นได สําหรับการใชประโยชน
ในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นก็เชนเดียวกันตองมีการดําเนินงาน ใหเปนไปตามระเบียบกฎหมาย
ทั้งการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการ ตรวจสอบ จึง
จําเปนตองมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกตอง มีความสุจริต สงผลใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพ กองคลัง
องคการบริหารสวนตําบลทองฟาจึงไดริเริ่มกิจกรรมเพื่อให การรับ จายเงินและการใชประโยชนทรัพยสินเกิด
ความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจาย ขององคการบริหารสวน
ตําบลทองฟา
3. วัตถุประสงค
เพื่อใหการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตําบลทองฟาเกิดความโปรงใสตรวจสอบได
4. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
5. วิธีการดําเนินการ
มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ - มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช
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
มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน
10. ผลลัพธ
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ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวน
ตําบลทองฟาทําใหเกิดความ โปรงใส ในการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลทองฟา
โครงการที่ 4
1. ชื่อโครงการ
กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางจากตัวแทนชุมชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟาเห็นถึงประโยชนจากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวน
รวมตามเจตนารมณของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
พระราชกฤษฎีก าวาดวยหลัก เกณฑก าร บริห ารกิจ การบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุท ธศาสตรการ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องคการ บริหารสวนตําบลทองฟาจึงไดดําเนินการสงเสริมการ
มีสวนรวมของประชาชน โดยการกําหนดใหมีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจางจากตัวแทนชุมชน เพื่อให
ประชาชนเขามามีสวนรวมโดยผานชองทางหรือกลไกในการรวมเปนคณะกรรมการในการ ตรวจสอบการจัดซื้อ
จัดจางขององคการบริหารสวนตําบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ ไดรับ
ขอมูลขาวสารและแสดงความคิดเห็น ไดเรียนรูการบริหารราชการแบบมีสวนรวมหรือการบริหารราชการใน
ระบบเปดจาก การปฏิบัติจริง สวนองคการบริหารสวนตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีสวนรวมกับภาครัฐมาก ขึ้น เพื่อกระตุนการปรับเปลี่ยนสูการบริหารราชการที่เปดเผย โปรงใส เนนการ
มีสวนรวมของประชาชน และพั ฒ นาระบบ ราชการเพื่ อ ตอบสนองความตอ งการและเพื่ อ ประโยชนของ
ประชาชนเปนสําคัญ
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสนับสนุนใหตัวแทนภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจาง ของ
องคการบริหารสวน ตําบลทองฟา
3.2 เพื่อปองกันการทุจริตในดานที่เกี่ยวของกับงบประมาณขององคการบริห ารสวนตําบล
ทองฟาใหเกิดการพัฒนาได อยางคุมคา
4. เปาหมาย
ตัวแทนชุมชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6. วิธีดําเนินการ
6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเขารวมเปน
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ไดแก กรรมการตรวจการจาง
6.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การพัสดุขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 มิไดกําหนดใหมีการแตงตั้งให
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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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มิติที่ 4
4.3 การสงเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทองถิ่น
โครงการที่ 1
1. ชื่อโครงการ
โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ในการบริห ารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง
เงื่อนไข และหลักเกณฑ ตางๆ ที่สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไดรับการเลือกตั้งมาจากประชาชนตอง
รูและยึดเปนแนวทางการปฏิบัติหนาที่ การดําเนินการอยางเครงครัด ปญหาที่เกิดขึ้นเปนประจําไมไดเกิดจาก
เรื่อ งขาดความรอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ หรือ ขาดความรู กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง
เงื่อนไข และหลักเกณฑตางๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงหรือเพิ่มเติม เสนอเทานั้น หากแตเกิดจากความรู
ความเขาใจหรือการตีความขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ เงื่อนไขที่เกี่ยวของอยาง ผิดๆ สงผลใหสมาชิก
สภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น โดยเฉพาะผูบริหารทองถิ่นตองตกเปนผูกระทําผิดกฎหมาย กอใหเกิด ความ
เสียหายแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และทําใหการแกไขปญหาของประชาชนหรือการพัฒนาทองถิ่นขาด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สงผลใหการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองลาชา เพราะไมตอบสนอง
ความตอ งการของประชาชน อยางแทจ ริง จากปญ หาดังกลาวขางตน จึงจําเปนที่ส มาชิกสภาทอ งถิ่นและ
ผูบริหารทองถิ่นตองมีความรู ความเขาใจระเบียบ กฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑตางๆ ที่สําคัญและเกี่ยวของ
กับการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อันมีผลใหเกิด ประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริห ารทองถิ่นไมตองเสี่ยงกับ การ กระทําผิดกฎหมายหรือถูก
ตรวจสอบ ดังนั้น เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทองฟาเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน มีความรูความเขาใจมิใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวาง
ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ วาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรูความเขาใจแนวทางการปฏิบัติ สําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่อง
การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทองฟา จึงได
จัดทําโครงการอบรมใหความรู ดานระเบียบ กฎหมายทองถิ่น ผูบริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทองฟาเพิ่มพูนความรูความ
เขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
3.2 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทองฟาxxxมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสิน และหนี้สิน
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3.3 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทองฟา มีความรูความเขาใจมิ
ใหดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวาง ประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แหง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต
3.4 เพื่อใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทองฟา มีความรูความเขาใจใน
แนวทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐ เรื่องการทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตาม
มาตรา 103 แหงกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ ปองกันและปราบปรามการทุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทองฟาจํานวน 3 คน และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลทองฟาจํานวน 16คน รวม 19 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
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 ผูบ ริห าร และสมาชิกสภาองคการบริห ารสวนตําบลทองฟา ไดเพิ่ม พูนความรูความ
เขาใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
10.2 ผูบ ริห าร และสมาชิ ก สภาองคก ารบริห ารสว นตํ าบลท อ งฟ า มีค วามรูความเข าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและ หนี้สิน
10.3 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทองฟา มีความรูความเขาใจมิให
ดําเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชน สวนบุคคลและประโยชนสวนรวมตามมาตรา 100 แห ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ ทุจริต
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10.4 ผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทองฟา มีความรูความเขาใจแนว
ทางการปฏิบัติสําหรับเจาหนาที่ของรัฐเรื่องการ รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐ ตาม
มาตรา 103 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต
โครงการที่ 2
1. ชื่อโครงการ
กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาทองถิ่น
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบ ทบาทความสําคัญ ยิ่งตอการพัฒ นาทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม ดวยเหตุผล ดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความพรอมที่
จะรับภารกิจและการจัดบริการใหแก ชุมชนจึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรม
เปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่องคการบริหารสวนตําบลทองฟาไดดําเนินการ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความรู
และทักษะดานการปกครองสวนทองถิ่น มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติ หนาที่ รวมถึงมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับระเบียบขอกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับทองถิ่นดวย เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถ นําความรูไปใชให
เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบล
ทองฟาจึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นใหเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานอยู เสมอ เพื่อเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองคกร พัฒนาทองถิ่น ใหทองถิ่นมีความ เจริญกาวหนา
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหกับ สมาชิกสภาทอ งถิ่นใหมีความ
เขาใจในการทํางานตาม บทบาทและอํานาจหนาที่
3.2 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที่ถูกตอง เปนไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย
3.3 เพื่อสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่นไดอยางถูกตอ ง
ตัวอยางแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทองฟาจํานวน 21 คน
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟาและหนวยงานที่จัดฝกอบรม
6. วิธีการดําเนินการ
6.1 ฝายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในองคก ารบริห ารสวน
ตําบลและหนวยงาน ภายนอก เพื่อ เปนข อ มูล ในการจั ดสง สมาชิก สภาท อ งถิ่ นเขารับ การอบรมหรือ รวม
ประชุมสัมมนาแลวแตกรณี
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6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชา
เพื่อสงสมาชิกสภา ทองถิ่นเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสํานัก/
กองงานที่รับผิดชอบ
6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถิ่นผูผานการฝกอบรมจัดทํารายงานสรุป ผลการฝกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผาน นายกองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6.4 ฝายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถิ่น และ
รายงานเสนอนายก องคการบริหารสวนตําบลทองฟาทราบ
7. ระยะเวลาดําเนินการ
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)
8. งบประมาณดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
10. ผลลัพธ
10.1 สมาชิกสภาทองถิ่นมีความรูความเขาใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่
10.2 สมาชิกสภาทองถิ่นไดรับการเรียนรูและประสบการณการทํางานใหมๆ
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถิ่นเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย
11. ตัวชี้วัด
จํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทองฟาจํานวน 21 ราย ไดรับการ
ฝกอบรมและศึกษาดูงาน
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โครงการที่ 3
1. ชื่อโครงการ
มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชันโดยภาคประชาชน
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
คอรรัปชัน หมายถึง การใชตําแหนงหนาที่สาธารณะเพื่อ แสวงหาผลประโยชนสวนตัวหรือ
ผลประโยชนของพวกพอง โดยมิชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม เจาหนาที่ของรัฐมีหนาที่รักษาผลประโยชน
ของสวนรวม หากใชตําแหนงหนาที่ที่ไดรับ มอบหมายกระทําการเพือ่ ผลประโยชนสวนตัวหรือพวกพอง ก็ถือวา
มีก ารกระทําคอรรัปชันการปองกันและปราบปรามการ ทุจ ริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พระราช
กฤษฎี ก าวาดวยหลัก เกณฑ และวิธีก ารบริห ารกิจ การบานเมื อ งที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล อ งกั บ เกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุงเนนการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ
ทั้งนี้ เพื่อใหการ บริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความ
มั่นใจศรัทธา และไววางใจในการ บริหารราชการแผนดินของรัฐบาล
3. วัตถุประสงค
สนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกันเฝาระวังการคอรรัปชันขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. เปาหมาย/ผลผลิต
คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองคการบริหารสวนตําบลทองฟา
5. พื้นที่ดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลทองฟา
6. วิธีดําเนินการ
6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องการคอรรัปชัน
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเปนคณะกรรมการเฝาระวังการคอรรัปชัน
ขององคกรปกครองสวน ทองถิ่น
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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โครงการที่ 4
1. ชื่อโครงการ
กิจกรรมการติดปายประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ
ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จําเปนที่ทุกภาคสวนใน
สังคม จะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขายในการขับเคลื่อน
ตางๆ ใหเกิดการเฝา ระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนในจังหวัดไดตระหนักถึง
ปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมี สวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต
3.2 เพื่อแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต
4. เปาหมาย/ผลผลิต
ประชาชนในตําบลทองฟา
5. พื้นที่ดําเนินการ
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

