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1.1 การสร้างจิตสาํนึกและความตระหนักแก่บคุลากรทัง้ข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 

ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ิน และฝ่ายประจาํขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
1.1.1 สร้างจิตสาํนึกและความตระหนักในการปฏิบติัราชการตามอาํนาจหน้าท่ีให้บงัเกิด

ประโยชน์ 
สขุแก่ประชาชนในท้องถ่ิน 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสง่เสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมในการปองกนัการทุจรติ 
 
2. หลกัการและเหตผุล 

บุคลากรหรอืทรพัยย์ากรบุคคลในองคก์รเป็นรากฐานสาํคญัยิง่ในการพฒันาและขบัเคลื่อนองคก์ร
ไปสูค่วามสาํเรจ็ทัง้ดา้นคุณภาพ ประสทิธภิาพและประสทิธผิล องคก์รนัน้ๆ ยอ่มประสบความสาํเรจ็ มคีวาม
เจรญิกา้วหน้าต่อไป ทัง้น้ีขึน้อยูก่บับุคลากรทีม่คีุณภาพสงู มคีวามรูค้วามสามารถ มทีกัษะต่างๆ ในการ
ปฏบิตังิาน มปีระสบการณ์มคีวามรูแ้ละเขา้ใจงานเป็นอยา่งดเีมือ่ไดร้บับทบาทใหก้ระทาํหน้าทีใ่ดๆ แลว้ 
ยอ่มสามารถแสดงบทบาทนัน้ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกนัขา้มหากบุคลากรใน
องคก์รดอ้ยความสามารถ ไรอุ้ดมการณ์ ไมม่ทีกัษะหรอืประสบการณ์ทีจ่าํเป็นในการทาํงาน ยอ่มทาํให้
องคก์รนัน้ๆ ดอ้ยพฒันาหรอืเจรญิกา้วหน้าไดอ้ยา่งล่าชา้ นอกจากบุคลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถ มี
ทกัษะและประสบการณ์การทาํงานสงูแลว้ ยอ่มมคีุณธรรมจรยิธรรมในการป้องกนัการทุจรติ มจีรรยาบรรณ 
คา่นิยม บุคลกิภาพหรอืคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ เป็นตวัชีนํ้าทางในการปฏบิตังิานตามตําแหน่ง หน้าที่
และบทบาทแหง่ตนเอง บุคลากรทีป่ฏบิตัหิน้าทีโ่ดยยดึมัน่ในหลกัคณุธรรม จรยิธรรม มจีติสาํนึกทีด่ ีมคีวาม
ซื่อสตัย ์สจุรติ มคีวามรบัผดิชอบ ตัง้ใจทาํงานดว้ยความทุมเท เสยีสละ มคีวามเมตตา กรณุา 
เอือ้เฟ้ือเผือ่แผต่อ้งาน ต่อหน่วยงาน ต่อเพือ่นรวมงานและผูม้าขอรบับรกิารหรอืรกัษาผลประโยชน์ของ
ประชาชนและประเทศชาตแิลว้ ยอ่มนําพาองคก์รหรอืหน่วยงานมุง่ไปสูค่วามเจรญิกา้วหน้ามากยิง่ขึน้ มี
ความโปรง่ใสมกีารป้องกนัการทุจรติ และสามารถตรวจสอบไดต้ามหลกัการแหง่     ธรรมาภบิาล องคก์าร

มิติท่ี 1 การสร้างสงัคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
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บรหิารสว่นตาํบลแสนพนั จงึไดจ้ดัโครงการสง่เสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมในการป้องกนัการทุจรติขึน้ เพือ่
เป็นการสง่เสรมิและสนบัสนุนใหบุ้คลากรภายใน ประกอบดว้ยคณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ ขา้ราชการและ
พนกังานจา้ง ตลอดทัง้ประชาชนทัว่ไปใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา สามารถ
นํามาประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานใหห้างไกลจากการทจุรติ และการดาํเนินชวีติประจาํวนัไดอ้ยา่งปกตสิขุ 
รูจ้กัความพอดมีคีวามพอเพยีง ปฏบิตัติามระเบยีบกฎหมายและขอบงัคบั มเีจตคตทิีด่ ีมจีรรยาบรรณ
วชิาชพีต่อตนเอง ต่อการทาํงาน ต่อเพือ่นรวมงาน ต่อผูม้าขอรบับรกิาร ต่อผูบ้งัคบับญัชาและต่อ
ประเทศชาตบิานเมอืงต่อไป 
 
3. วตัถปุระสงค ์ 

1 เพือ่ใหบุ้คลากรมคีวามรู ้ความเขา้ใจในหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา 
2 เพือ่ใหบุ้คลากรสามารถนําหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนามาประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานและการ

ดาํเนินชวีติไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
3 เพือ่ปรบัเปลีย่นทศันคต ิคา่นิยมและเจตคตขิองบุคลากรต่อองคก์ร ต่อการทาํงาน ต่อเพือ่นรวม

งาน ต่อผูม้าขอรบับรกิารและต่อผูบ้งัคบับญัชาใหด้ยีิง่ขึน้ 
4 เพือ่ใหส้ถาบนัทางศาสนามบีทบาทในการปลกูจติสาํนึกมคีุณธรรม จรยิธรรม มคีวามซื่อสตัย ์

สจุรติ ใหแ้ก่บุคลากรขององคก์ารบรหิารสว่นตําบล 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ ขา้ราชการ/พนกังาน ทัง้หมด จาํนวน 30 คน 

 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 
6. ระยะเวลาดาํเนินการ 

จดัปฏบิตัธิรรม (สวดมนตท์าํวตัรเชา้) ทุกวนัพระ จาํนวน 1 ครัง้ ระหวา่งเดอืนมกราคม – ธนัวาคม 
พ.ศ. 2562 

 
7. กิจกรรมและวิธีการดาํเนินการ 

1 ตดิต่อประสานและขอความรว่มมอืไปยงัวดั (สถานทีป่ฏบิตัธิรรม/วปิสัสนากรรมฐาน) 
2 ชีแ้จง้รายละเอยีดและวา่งแผนการดาํเนินงานตามโครงการฯ 
3 จดัทาํรายละเอยีดโครงการฯ กาํหนดการและหลกัสตูรการจดัการอบรมฯ 

ตวัอยา่งแผนปฏบิตักิารปองกนัการทุจรติ ๒๑ 
4 เสนอรายละเอยีดโครงการ กาํหนดการและหลกัสตูร เพือ่พจิารณาปรบัปรงุและแก่ไขใหถู้กตอ้ง

และเกดิความเหมาะสม 
5 ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทัว่ไปทีส่นใจเขา้รว่มกจิกรรมโครงการฯ 
6 วดัและประเมนิผลโครงการฯ 
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8. งบประมาณ 

ไมใ่ชง้บประมาณ 
 

9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. บุคลากรและประชาชนมคีวามรู ้ความเขา้ใจในหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนาอยา่งแทจ้รงิ 
2. บุคลากรและประชาชนสามารถนําหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนามาใชใ้นการปฏบิตังิานและการ

ดาํเนินชวีติไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
3. ปลกูจติสาํนึกใหบุ้คลากรและประชาชนมทีศันคต ิคา่นิยม ความซื่อสตัยส์จุรติ และเจตคตต่ิอ

องคก์รต่อการทาํงาน ต่อเพือ่นรวมงานต่อผูม้าขอรบับรกิารและต่อผูบ้งัคบับญัชาทีด่ตีวัอยา่งที ่5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการสมดุความดีพนักงานจ้าง 
 
2. หลกัการและเหตผุล 

การบนัทกึการปฏบิตังิานประจาํวนั โดยเฉพาะบุคลากรในองคก์ร เป็นการสรา้งระเบยีบวนิยัในการ
ปฏบิตังิาน ซึง่ในแต่ละวนัหากมกีารจดบนัทกึวา่ไดท้าํอะไรบา้ง จะเป็นการทบทวนและสามารถยอ้นกลบัมา
เพือ่พจิารณาปรบัปรงุการทาํงานในแต่ละกจิกรรมได ้รวมถงึหวัหน้าผูบ้งัคบับญัชา สามารถใชเ้ป็นหลกัฐาน
ในการอา้งองิทีใ่ชใ้นการประเมนิผลงาน ยงัสง่ผลใหก้ารประเมนิเป็นทีย่อ่มรบั ภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมายได้
ปฏบิตังิานดว้ยความสาํเรจ็ ความซื่อสตัย ์สจุรติ ลุลว่งหรอืไมอ่ยา่งไร และหวัหน้างานสามารถวา่งแผน
ต่อไปได ้ประเมนิทกัษะและผลการปฏบิตังิานของพนกังานจา้งได ้ซึง่จะสง่ผลใหเ้หน็วา่คา่ของคนอยูท่ีผ่ล
ของงาน หรอือาจจะมผีูร้วมงานอื่นมาอา่นแลว้มกีรณศีกึษาจากปญัหาทีเ่กดิขึน้คลายกนั ทาํใหท้ราบถงึ
วธิกีารแก่ไข เกดิการแลกเปลีย่นความรูซ้ึง่กนัและกนัในองคก์รองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั เหน็
ความสาํคญัของการบนัทกึประจาํวนัดงักล่าว จงึไดจ้ดัทาํสมดุความดพีนกังานจา้งโดยใหพ้นกังานจา้งมกีาร
บนัทกึการปฏบิตังิานประจาํวนั เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการควบคุมดแูล การปฏบิตังิานดว้ยความรบัผดิชอบ 
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ซึง่เป็นงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย และเกดิประโยชน์แก่องคก์ร เป็นการสรา้งระเบยีบวนิยั สง่เสรมิการสรา้ง
จติสาํนึกทีด่ใีนการปฏบิตังิาน ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ 

 
3. วตัถปุระสงค ์ 

3.1 เพือ่เป็นชอ่งทางในการสือ่สารระหวา่งหวัหน้างาน ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล และพนกังาน 
3.2 เพือ่เป็นประโยชน์ในการตดิตามงานทีพ่นกังานจา้งไดป้ฏบิตั ิ
3.3 เพือ่เป็นการสรา้งจติสาํนึกในการปฏบิตังิานดา้นความรบัผดิชอบ ซื่อตรงซื่อสตัย ์สจุรติตอ้งานที่

ไดร้บัมอบหมาย 
 

4. เป้าหมาย 
พนกังานจา้งองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

5. ระยะเวลา 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 252565) 
 

6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 กาํหนดใหพ้นกังานและลกูจา้งทุกคนเขยีนสมดุการบา้น โดยบนัทกึผลการปฏบิตังิานประจาํทุก

วนัและสง่ใหห้วัหน้าสว่นราชการทุกวนัจนัทร ์
6.2 รวบรวมเป็นขอ้มลูสาํหรบัผูบ้รหิารใหพ้จิารณาผลการปฏบิตังิานพนกังานประจาํปี 
 

7. งบประมาณ 
ไมใ่ชง้บประมาณในการดาํเนินโครงการ 
 

8. สถานท่ีดาํเนินการ 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 
 

9. ผูร้บัผิดชอบ 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 มกีารสือ่สารระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและพนกังานสง่เสรมิใหป้ฏบิตังิานเป็นไปตามเป้าหมาย 
10.2 มกีารตดิตามผลงานทาํใหส้ามารถทราบผลการทาํงานเมือ่เกดิปญัหาสามารถแก่ไขได ้
10.3 พนกังานจา้งทาํงานดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติเกดิความรบัผดิชอบในหน้าทีไ่ดร้บัมอบหมาย

ตามกาํหนด 
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เร่ือง ผลประโยชน์ทบัซ้อนให้กบับคุลากรขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
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2. หลกัการและเหตผุล 

ดว้ยสถานการณ์หรอืการกระทาํของบุคคลมผีลประโยชน์สว่นตนเขา้มาเกีย่วขอ้งจนสง่ผลกระทบต่อ
การตดัสนิใจหรอืการปฏบิตัหิน้าทีใ่นตําแหน่ง การกระทาํดงักล่าวอาจเกดิขึน้โดยรูต้วัหรอืไมรู่ต้วั ทัง้เจตนา
หรอืไมเ่จตนาหรอืหรอืบา้งเรือ่งเป็นการปฏบิตัสิบืต่อกนัมาจนไมเ่หน็วา่จะเป็นสิง่ผดิแต่อยา่งใด พฤตกิรรม
เหล่าน้ีเป็นการกระทาํความผดิทางจรยิธรรมของเจา้หน้าทีข่องรฐัทีต่อ้งคาํนึงถงึผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของสว่นรวม) แตกลบัตดัสนิใจปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยคาํนึงถงึประโยชน์ของตนเองหรอืพวกพอ้ง
“ผลประโยชน์ทบัซอ้น” หมายถงึ สถานการณ์ทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัมผีลประโยชน์สว่นตนอยู ่และมกีารใช้
อทิธพิลตามอาํนาจหน้าทีล่ะความรบัผดิชอบเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สว่นตวั โดยก่อใหเ้กดิผลเสยีต่อ
ผลประโยชน์สว่นรวม ผลประโยชน์ทบัซอ้นมหีลากหลายรปูแบบ ไมจ่าํกดัอยูใ่นรปูของตวัเงนิหรอืทรพัยส์นิ
เทานัน้ แต่รวมถงึผลประโยชน์อื่นๆ ทีไ่มใ่ชร้ปูตวัเงนิหรอืทรพัยส์นิกไ็ด ้อาทกิารแต่งตัง้พรรคพวกเขา้ไป
ดาํรงตําแหน่งในองคก์รต่างๆ ทัง้ในหน่วยราชการ รฐัวสิาหกจิ และบรษิทัจาํกดั หรอืการทีบุ่คคลผูม้อีาํนาจที่
ตดัสนิใจใหญ่าตพิีน่องหรอืบรษิทัทีต่นมสีว่นไดส้ว่นเสยีไดร้บัสมัปทานหรอืผลประโยชน์จากทางราชการโดย
มชิอบ ทัง้น้ีหมายรวมถงึความขดัแยงกนัระหวา่งผลประโยชน์สว่นตนและผลประโยชน์สว่นรวม ซึง่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครฐัทุกหน่วยงานตอ้งเขา้รบัการประเมนิคุณธรรมและความ
โปรง่ใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐั โดยกาํหนดใหห้น่วยงานควรมกีารประชุมหรอืสมัมนา
ภายในองคก์ร เพือ่ใหค้วามรูเ้รือ่งการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้นแก่เจา้หน้าที ่เพือ่ป้องกนัผลประโยชน์ทบั
ซอ้นดงันัน้ องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั จงึไดจ้ดักจิกรรมใหค้วามรู ้ความเขา้ใจการป้องกนั
ผลประโยชน์ทบัซอ้นแก่บุคลากรในองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั เพือ่ป้องกนัการทุจรติในการปฏบิตัิ
ราชการ จงึไดจ้ดักจิกรรมป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น ผา่นการประชมุผูบ้รหิารกบัพนกังานสว่นตําบลแสน
พนั เพือ่ใหพ้นกังานทุกคนทาํงานโดยยดึถอืระเบยีบ กฎหมายคุณธรรม จรยิธรรม เพือ่เป็นเครือ่งกาํกบั
ความประพฤตขิองตน เพือ่ไมใ่หเ้กดิผลประโยชน์ทบัซอ้น 
 
3. วตัถปุระสงค ์ 

3.1 เพือ่ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจแก่พนกังานสว่นตําบล พนกังานจา้งเกีย่วกบัการป้องกนัผลประโยชน์
ทบัซอ้น 

3.2 เพือ่เสรมิสรา้งพฤตกิรรมและวธิกีารทาํงานทีส่จุรติโปรง่ใสของขา้ราชการและเจา้หน้าทีข่อง
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 

3.3 เพือ่เสรมิสรา้งใหข้า้ราชการและเจา้หน้าทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัมจีติสาํนึก 
คา่นิยม และวฒันธรรมเรือ่งความซื่อสตัย ์สจุรติ มุง่มัน่ทาํงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ มคีุณธรรมอนัมัน่คง 
สง่ผลใหห้น่วยงานปลอดจากการทุจรติคอรรปัชัน่มุง่สูก่ารเป็นขา้ราชการทอ้งถิน่ไทยใสสะอาด 

 
4. เป้าหมาย 

พนกังานสว่นตําบลและพนกังานจา้งองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
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องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

6. วิธีการดาํเนินการ 
จดัประชุมประจาํเดอืน และใหค้วามรูเ้รือ่งผลประโยชน์ทบัซอ้น 
 
7. ระยะเวลาการดาํเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
 
8. งบประมาณในการดาํเนินโครงการ 

ไมใ่ชง้บประมาณ 
 

9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
ฝา่ยกฎหมายและคด ีสาํนกังานปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
ตวัชีว้ดั 
- พนกังานสว่นตําบลและพนกังานจา้งมคีวามเขา้ใจเรือ่งผลประโยชน์ทบัซอ้นผลลพัธ ์
- พนกังานสว่นตําบลและพนกังานจา้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัผลประโยชน์ทบัซอ้น และมคีวามประพฤติ

ปฏบิตังิานไมย่งุเกีย่วกบัผลประโยชน์ทบัซอ้น 
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมคดัเลือกบคุลากรดีเด่น 
 
2. หลกัการและเหตผุล 

การสง่เสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมใหเ้กดิขึน้ในหน่วยงานและสงัคม ถอืเป็นการสรา้งรากฐานอนั
สาํคญัในการพฒันาสงัคมสูค่วามอยูเ่ยน็เป็นสขุ โดยเฉพาะเน้นการสง่เสรมิและสนบัสนุนใหค้นดาํรงชวีติ
ตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง การมคีุณธรรม จรยิธรรม วริยิะอุตสาหะ กลา้หาญ ซื่อสตัยส์จุรติ และ
เสยีสละเพือ่สว่นรวม ถอืวา่เป็นหลกัสาํคญัของการทาํความดดีงันัน้ เพือ่สง่เสรมิใหบุ้คลากร หน่วยงานทีม่ี
ความตัง้ใจในการปฏบิตังิานดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ ทาํความดอียา่งต่อเน่ืองเป็นแบบอยา่งแก่ประชาชน
ตําบลแสนพนั ผูท้ีท่าํคุณประโยชน์หรอืเตม็ใจเขา้รว่มในกจิกรรมขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัอยา่ง
สมํ่าเสมอ องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัจงึจดักจิกรรมยกยอ่งและเชดิชคูวามด ีความซื่อสตัย ์สจุรติ และ
การต่อตา้นการทุจรติแก่บุคคล หน่วยงาน องคก์รดเีด่นผูท้าํความด ีมคีวามซื่อสตัยส์จุรติ และผูท้าํ
คุณประโยชน์หรอืเขา้รว่มในกจิกรรมขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั โดยการมอบใบประกาศเกยีรติ
คุณเพือ่ยกยอ่งบุคคลผูเ้สยีสละและทาํคณุประโยชน์ใหก้บัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลทีค่วรไดร้บัการยกยอ่ง
ชมเชย และเป็นบุคคลตวัอยา่งและจดักจิกรรมรณรงค ์เผยแพร ่ประชาสมัพนัธ ์ใหป้ระชาชน หน่วยงาน 
องคก์รในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัมคีา่นิยม ยกยอ่ง เชดิชแูละเหน็คณุคา่ของการประพฤติ
ปฏบิตัตินตามหลกัคุณธรรมและจรยิธรรม 
 
3. วตัถปุระสงค ์ 

3.1 เพือ่สรา้งขวญัและกาํลงัใจแก่ผูท้าํคณุประโยชน์ และมสีว่นรว่มในกจิกรรมขององคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลแสนพนั 

3.2 เพือ่สง่เสรมิการสรา้งแรงจงูใจใหป้ระชาชน หน่วยงาน องคก์รทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนในเขต
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั ตระหนกัถงึความซื่อสตัยส์จุรติ เสยีสละเพือ่ประโยชน์สว่นรวม 

3.3 เพือ่รณรงค ์เผยแพร ่ประชาสมัพนัธ ์ใหป้ระชาชน หน่วยงาน องคก์รในเขตองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลแสนพนัมคีา่นิยม ยกยอ่ง เชดิชแูละเหน็คุณคา่ของการประพฤตปิฏบิตัตินตามหลกัคุณธรรมและ
จรยิธรรม 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
- ประชาชน หน่วยงาน องคก์รทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
- ผูท้าํคุณประโยชน์ และมสีว่นรว่มในกจิกรรมขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
พืน้ทีใ่นเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั ตําบลแสนพนั อาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม 

 
6. วิธีดาํเนินการ 

6.1 จดัประชุมชีแ้จง้แนวทางการดาํเนินกจิกรรมเพือ่สรา้งมาตรการรวมกนัในการกาํหนด
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาในการคดัเลอืกบุคคล หน่วยงาน องคก์รดเีด่น 

6.2 คดัเลอืกและประกาศยกยอ่งบุคคล หน่วยงาน องคก์รทาํความด ีเพือ่ใหเ้ป็นแบบอยา่ง 
6.3 จดักจิกรรมยกยอ่งเชดิชเูกยีรต ิและมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องคก์รดเีดน่ทีผ่า่นการ

คดัเลอืกและไดค้ะแนนสงูสดุ 
 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไมไ่ดใ้ชง้บประมาณ 
 

9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 ยกยอ่งและเชดิชเูกยีรตแิก่บุคคล หน่วยงาน องคก์รดเีดน่ ผูท้าํคุณประโยชน์หรอืเขา้รว่มใน

กจิกรรมขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
10.2 ประชาชน หน่วยงาน องคก์รในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัมคีา่นิยม ยกยอ่ง เชดิช ู

และเหน็คุณคา่ของการประพฤต ิ
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1.2  การสร้างจิตสาํนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วน 
 
1. โครงการรณรงคป์ลกูต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพืน้ท่ีสีเขียวและลดปัญหาโลกร้อน 
 
2. หลกัการและเหตผุล 
          ภาวะโลกร้อน หรือภาวะภูมิอาการเปลี่ยนแปลงเป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราในปัจจุบันสังเกตได้จาก
อุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ สาเหตุหลกัของปัญหานี้มาจากปรากฏการณ์เรือนกระจก ผลกระทบจากการท่ีโลก
ร้อนขึ้นจะส่งผลร้ายแรงและต่อเน่ืองต่อสิ่งที่มีชีวิตในโลก  ดังน้ัน วิกฤตดังกล่าวจึงเป็นหน้าที่สําคัญของทุกคนบน
โลกใบนี้จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน การแก่ปัญหาโลกร้อนวิธีหน่ึงก็คือ การปลูกต้นไม้ทดแท้นมากขึ้นจากการทําลาย
ป่าไม้ด้วยนํ้ามือของมนุษย์กันเอง 

          องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันได้ตระหนักถึงปัญหาและความจําเป็นในการช่วยลดภาวะโลกร้อน และ
ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมโดยให้นักเรียนซึ่งจะเป็นเยาวชนและกําลังสําคัญต่อไปในอนาคตของชาติ ได้จัด
กิจกรรมทีมุ่่งสร้างความสํานึกรับผิดชอบต่อสังคมและการมีจิตอาสามุ่งบําเพ็ญประโยชน์รับใช้ส่วนรวม อีกทั้งการ
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ทํากิจกรรมดังกล่าวยังมีส่วนให้นักเรียนได้รว่มกันทํากิจกรรมต่าง ๆ เป็นการเสริมสร้างความสามัคคี ความรักใคร่
กลมเกลียว ปลูกฝังให้รักสถาบัน รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกในทางที่
เหมาะสม และนําข้อคิดจากประสบการณ์ที่ได้จากการทํากิจกรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตตนเองใน
ภายภาคหน้าได้ 

          ดังน้ัน  องค์การบริหารส่วนตําบลแสนพันจึงได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน เพ่ือให้
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ขา้ราชการ และพนักงานจ้างได้มีโอกาสเรียนรู้และเป็นการ
เสริมสร้างประสบการณ์ในการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

 3.วตัถปุระสงค ์

          ๑.  เพือ่เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดงีาม ความสามคัค ีและความรกัใครก่ลมเกลยีว 

          ๒. เพือ่ใหน้กัเรยีนรูจ้กัและรกัธรรมชาต ิ

          ๓.  เพือ่ตอบสนองนโยบายของภาครฐั 

 4. เป้าหมาย 

         คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ขา้ราชการ และพนกังานจา้งองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลแสนพนัปลกูอยา่งน้อยคนละ 1 ตน้ต่อไป และปลกูเพิม่ขึน้อกีทุก ๆ ปี อยา่งน้อยคนละ 1 ตน้ 

 5. ระยะเวลาการดาํเนินงาน 

         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

  

 

 

6. สถานท่ีดาํเนินการ 

          ๑. ใหป้ลกูบรเิวณภายองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั เชน่ รมิรัว้ รอบสนามกฬีา  หน้ากาํแพงทีว่า่ง
ในบรเิวณสาํนกังาน 

            2.  ปลกูในทีส่าธารณะ 

 

7. วิธีดาํเนินการ 
1. จดัทาํโครงการเพือ่ขออนุมตัจิากผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
2. มอบงานใหก้บัผูร้บัผดิชอบโครงการ และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่วา่งแผนและจดัเตรยีมโครงการ 
3. ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่หาพนัธุไ์ม ้
4. จดัทาํกาํหนดการ 
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5. สรปุผลในภาพรวมและรายงานผลการดาํเนินการตามโครงการใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่ทราบ 

8. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

          องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 

  

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

          ๑.  มกีารเสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดงีาม ความสามคัค ี และความรกัใครก่ลมเกลยีวของคณะ
ผูบ้รหิาร สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตําบล ขา้ราชการ และพนกังานจา้ง 
          ๒. คณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตําบล ขา้ราชการ และพนกังานจา้ง รูจ้กัและรกั
ธรรมชาตมิากขึน้ 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการให้ความรู้ในการดาํรงชีวิตด้วยปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
2. หลกัการและเหตผุล/ความเป็นมา 

โครงการอบรมใหค้วามรูส้รา้งอาชพี สรา้งรายได ้ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง เป็นโครงการตาม
แนวพระราชดาํรขิองพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ ไดท้รงเลง็เหน็สภาพความเป็นอยูท่ีย่ากจนของราษฎร 
พรอ้มทัง้ไดพ้ระราชทานแนวทางการดาํเนินงานใหห้น่วยงานต่างๆ นําไปวา่งแผนปฏบิตังิานใหค้วาม
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ชว่ยเหลอืแก่ไขปญัหาใหก้บัราษฎรผูป้ระสบความทุกขย์าก ดอ้ยโอกาสและยากจนตามภมูภิาคต่างๆ ทัว่
ประเทศ โดยเน้นใหผ้ลการดาํเนินงานตกถงึมอืราษฎรโดยตรงเป็นเบือ้งแรกใหส้ามารถพึง่พาตนเองไดอ้ยา่ง 
“พออยู ่พอกนิ” และขณะเดยีวกนักเ็ป็นการปพูืน้ฐานไวส้าํหรบั “ความกนิด ีอยูด่ ีในอนาคต”ดว้ย ดงันัน้ 
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรจิงึเป็นโครงการทีมุ่ง่พฒันาราษฎรผูย้ากไรใหม้ฐีานะ ความเป็นอยูท่ีด่ ี
ขึน้โดยเฉพาะประชาชนในชนบททีอ่ยูห่างไกล ทุรกนัดารและยากจนอยา่งแทจ้รงิ โดยมหีลกัการสาํคญัคอื 
การแก่ไขปญัหาเฉพาะ 
หน้า เป็นขัน้ตอนตามลาํดบัความจาํเป็น ประหยดั การพึง่พาตนเอง สง่เสรมิความรู ้และเทคนิควชิาการ
สมยัใหเ้หมาะสมนอกจากนัน้ ยงัมุง่เน้นการสรา้งกระบวนการเรยีนรูเ้พือ่ใหชุ้มชนสามารถวเิคราะหป์ญัหา 
และความตอ้งการของชุมชน สามารถวา่งแผนการผลติทีส่อดคลอ้งกบัศกัยภาพของพืน้ที ่และความพรอ้ม
ของเกษตรกรไดด้ว้ยตนเอง โดยใชก้ระบวนการแบบมสีว่นรวมของเกษตรกรกองทุนสวสัดกิารชุมชนตําบล
แสนพนั จงึจดัทาํโครงการอบรมใหค้วามรูก้ารสรา้งอาชพี สรา้งรายได ้โดยมแีนวทางตามโครงการเศรษฐกจิ
พอเพยีง ซึง่เป็นหน่ึงในโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิมาประยกุตเ์ผยแพรใ่หก้บัผูม้รีายไดน้้อย ดอ้ย
โอกาสทางสงัคมและประชาชนทัว่ไปทีส่นใจ 
 
3. วตัถปุระสงค ์ 

3.1 ใหค้วามรูก้บัประชาชนในตําบลแสนพนัในปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
3.2 สง่เสรมิความรูค้วามเขา้ใจในการในการประกอบอาชเีกษตรกรรมในตําบลแสนพนั 
3.3 สามารถนําความรูไ้ปสรา้งรายไดใ้หก้บัตนเอง 
3.4 สรา้งแนวคดิตามแนวทางทฤษฎเีศรษฐกจิพอเพยีง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนและผูท้ีม่คีวามสนใจในการสรา้งอาชพีในตําบลแสนพนั 
 

5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 ประชาสมัพนัธโ์ครงการในกลุ่มเป้าหมายรบัทราบ 
6.2 จดัอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการเพาะเหด็ใหก้บัผูร้วมโครงการ 
6.3 ศกึษาดงูานในสถานทีจ่รงิ 
6.4 ฝึกปฏบิตังิานอยา่งจรงิจงั 
 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
เดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2561 – กนัยายน พ.ศ. 2562 
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8. งบประมาณดาํเนินการ 
1,0000 บาท 
 

9. ผูร้บัผิดชอบ 
 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 ผูเ้ขา้รว่มโครงการมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัอาชพีเกษตรกรรม 
10.2 ผูเ้ขา้รว่มโครงการสามารถนําไปประกอบอาชพีได ้
10.3 มรีายไดเ้พิม่ขึน้ ลดรายจา่ย เกดิความพอเพยีง 
10.4 เกดิการเรยีนรูแ้ละเขา้ใจหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
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๑.๓ การสร้างจิตสาํนึกและความตระหนักแก่เดก็และเยาวชน 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการค่ายพทุธบตุร 
 
2. หลกัการและเหตผุล/ความเป็นมา 

การเปลีย่นแปลงในโลกทีเ่กดิขึน้อยา่งรวดเรว็ ทาํใหเ้ยาวชนหลงเพลดิเพลนิในกระแสคา่นิยมโลก
ตะวนัตก ละทิง้คาํสัง่สอนในพระพทุธศาสนา เหน็วา่เป็นสิง่งมงาย ไรสาระ ลาสมยั จงึดาํเนินชวีติโดยขาด
หลกัธรรมยดึเหนียวจติใจ ทีจ่ะทาํใหช้วีติมคีวามมัน่คงและสามารถแก่ไขปญัหาต่างๆ ในชวีติทีเ่กดิขึน้ได ้จงึ
มแีนวโน้มในการดาํเนินชวีติทีผ่ดิ ก่อใหเ้กดิความเครยีดจนอาจจะแก่ปญัหาดว้ยการฆา่ตวัตาย หรอืแก่
ปญัหาดว้ยการพึง่พายาเสพตดิ เดก็และเยาวชนคอืพลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศชาตใินอนาคต เป็น
อนาคตของชาต ิเป็นกลุ่มคนทีม่พีลงัอนัสาํคญัทีส่ามารถชว่ยกนัเสรมิสรา้งกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาประเทศชาตใินอนาคต เดก็และเยาวชนเป็นวยัทีม่คีวามคดิสรา้งสรรค ์มพีลงัและศกัยภาพมาก การ
กระตุนใหเ้ดก็และเยาวชน กลาคดิ กลาทาํ กลาแสดงออกในสิง่ทีด่พีฒันาศกัยภาพและพลงัในเชงิสรา้งสรรค ์
และสง่เสรมิใหเ้ป็นคนทีม่คีณุธรรม มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ มสีตปิญัญา มคีวามอดทน รอบคอบในการดาํเนิน
ชวีติ จะชว่ยสรา้งใหพ้วกเขา้ตระหนกัถงึคุณคา่ของตนเองพรอ้มมภีูมคิุมกนั รูเ้ทาทนัการเปลีย่นแปลง ไมต่ก
เป็นเหยือ่หรอืสรา้งปญัหาใหก้บัสงัคม แตกลบัจะเป็นผูพ้รอ้มทีจ่ะพฒันาตนเองใหเ้ป็นทรพัยย์ากรอนั
ทรงคุณคา่ เป็นพลงัขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศชาต ิเพือ่ความเจรญิกา้วหน้าและมัน่คงของชาต ิเยาวชน
จงึตอ้งมคีวามรูแ้ละศลีธรรมควบคกูนัไป เพือ่ใหเ้ยาวชนมจีรยิธรรม มศีลีธรรม และมคีา่นิยมในการตวัอยา่ง
แผนปฏบิตักิารปองกนัการทุจรติ ๔๐ดาํเนินชวีติทีเ่หมาะสม ตามพระราชบญัญตัสิภาตําบลและองคก์าร
บรหิารสว่นตาํบล พ.ศ. 2537 แก่ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6)พ.ศ. 2552 มาตรา 67 ภายใตบ้งัคบัแหง่กฎหมาย
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลมหีน้าทีต่อ้งทาํในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบล(5) สง่เสรมิการศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ประกอบกบัพระราชบญัญตักิาํหนดแผนและขัน้ตอนการกระจา่ยอาํนาจและหน้าทีใ่นการจดัระบบ
การบรกิารสาธารณะเพือ่ประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่ของตน ตามมาตรา 16 ขอ 11 การ 
บาํรงุรกัษาศลิปะ จารตี ประเพณ ีภมูปิญัญาทอ้งถิน่ และวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่สว่นการศกึษา ศาสนา 
และวฒันธรรม องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั จงึไดจ้ดัทาํโครงการ “เขา้คา่ยพทุธบุตร” ซึง่เป็นโครงการ
ทีช่ว่ยพฒันาเยาวชน โดยการพฒันาและปลกูฝงูจติสาํนึกจรยิธรรม คุณธรรม และศลีธรรมตามหลกั
พระพทุธศาสนาอนัเป็นแนวทางการประพฤตตินทีด่ใีหม้ทีกัษะในการดาํเนินชวีติ เพือ่ใหเ้ดก็และเยาวชนนํา
ธรรมะนําหลกัคาํสอน ทีไ่ดร้บัไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนั 
 
3. วตัถปุระสงค ์ 
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3.1 เพือ่ใหเ้ดก็และเยาวชนเขา้ใจหลกัธรรมคาํสอนในพระพทุธศาสนา ทีจ่าํเป็นต่อการดาํเนินชวีติ
และนําหลกัธรรมไปปฏบิตัใินชวีติประจาํวนั 

3.2 เพือ่ใหเ้ดก็และเยาวชนประพฤตปิฏบิตัตินเป็นคนดตีามหลกัไตรสกิขา คอืเป็นผูม้ศีลี สมาธ ิ
ปญัญา เป็นแบบอยา่งทีด่ใีนสงัคม 

3.3 เพือ่พฒันาคุณภาพชวีติตามหลกัธรรมคาํสอนทางศาสนาใหอ้ยูร่วมกนัอยา่งสงบสขุและ
เหมาะสม 

3.4 เพือ่ปลกูฝงัคา่นิยมและพฒันาจติสาํนึกทีด่งีาม มคีุณธรรม มคีวามซื่อสตัย ์สจุรติ มคีวาม
รบัผดิชอบ ต่อตนเองและสงัคม และประเทศชาตบิานเมอืง 

 
4. เป้าหมาย 

เดก็นกัเรยีนโรงเรยีนบา้นแสนพนัหมนัหยอ่น   จาํนวน 30 คน 
 

5. สถานท่ีดาํเนินการ 
โรงเรยีนบา้นแสนพนัหมนัหยอ่น  อาํเภอธาตุพนม  จงัหวดันครพนม 
 
6. ระยะเวลาดาํเนินการ 

วนัที ่1  ตุลาคม  2561  เดอืน 30  กนัยายน  2562 
 

7. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั รวมกบัโรงเรยีนบา้นแสนพนัหมนัหยอ่น 
 

8. วิธีดาํเนินการ 
1. ประชุมปรกึษาหารอื/กาํหนดแนวทางในการดาํเนินการ 
2. ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
3. ประชาสมัพนัธโ์ครงการใหก้บัหมูบ่า้น ในเขตพืน้ทีไ่ดร้บัทราบ 
4. ดาํเนินการจดักจิกรรม 
5. สรปุผลการดาํเนินการตามโครงการเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัใินปีต่อไป 
 

9. งบประมาณ 
10,000 บาท 

 
10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

1. นกัเรยีนเขา้ใจหลกัธรรมคาํสอนในพระพทุธศาสนา ทีจ่าํเป็นต่อการดาํเนินชวีติและนําหลกัธรรม
ไปปฏบิตัใินชวีติประจาํวนั 

2. นกัเรยีนประพฤตปิฏบิตัตินเป็นคนดตีามหลกัไตรสกิขา คอืเป็นผูม้ศีลี สมาธ ิปญัญาเป็น
แบบอยา่งทีด่ใีนสงัคม 
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3. พฒันาคุณภาพชวีติตามหลกัธรรมคาํสอนทางศาสนาใหอ้ยูร่วมกนัอยา่งสง่บสขุและเหมาะสม 
4. ปลกูฝงัคา่นิยม มจีติสาํนึกทีด่ ีมคีุณธรรม มคีวามซื่อสตัยส์จุรติมคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง 

ครอบครวั และสงัคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ช่ือโครงการ : การประกวดคาํขวญัต่อต้านการทุจริต 
 
2. หลกัการและเหตผุล/ความเป็นมา 

ปญัหาการทุจรติคอรรปัชัน่เป็นปญัหาทีท่าํลายสงัคมอยา่งรนุแรงและฝงัรากลกึ เป็นปญัหาทีส่ะทอน
วกิฤตการณ์ดา้นคุณธรรมจรยิธรรมของคนในสงัคม ซึง่การทีจ่ะแก่ไขปญัหาไดอ้ยา่งยัง่ยนืนัน้คนในสงัคม
ตอ้งมคีา่นิยมในการรกัความดแีละรูส้กึไมย่อ่มรบัพฤตกิรรมทุจรติคอรรปัชัน่และการโกงทุกรปูแบบ ซึง่การ
สรา้งคา่นิยมทีถู่กตอ้งน้ีจะเป็นรากฐานสาํคญัเพือ่ทาํใหทุ้กคนเป็นพลเมอืงทีม่คีุณภาพปจัจุบนัประชาชน
จาํนวนไมน้่อยเหน็ปญัหาเรือ่งการทุจรติคอรรปัชัน่เป็นเรือ่งทีย่อ่มรบัไดห้ากตนเองไดร้บัผลประโยชน์ดว้ย 
สะทอนใหเ้หน็วา่เดก็ เยาวชนไทยขาดการปลกูฝงัดา้นคุณธรรม จรยิธรรม อยา่งยัง่ยนื หากปลอยใหค้า่นิยม
ทีไ่มถู่กตอ้งเชนน้ีเกดิขึน้ต่อไป ความลมเหลวของคุณธรรมจรยิธรรมจะเกดิขึน้กบัสงัคมไทยและสง่ผลเสยีต่อ
สงัคมในดา้นอื่นๆตามมาอกีมากมายองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัตระหนกัถงึปญัหาทีเ่กดิขึน้ จงึไดจ้ดั
กจิกรรมการประกวดคาํขวญัต่อตา้นการทุจรติขึน้ทัง้น้ีเพือ่กระตุนใหเ้ดก็และเยาวชนตื่นตวัเหน็ความสาํคญั
หนัมาสนใจปญัหาทีเ่กดิขึน้และพรอ้มทีจ่ะเป็นกาํลงัสาํคญัในการต่อตา้นการทุจรติคอรรปัชัน่และการโกงทุก
รปูแบบ และเป็นการป้องกนัและแก่ไขปญัหาทุจรติทีไ่ดผ้ลทีส่ดุ ตามพระราชบญัญตัสิภาตําบลและองคก์าร
บรหิารสว่นตาํบล พทุธศกัราช 2537 และแก่ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66องคก์าร
บรหิารสว่นตาํบล มอีาํนาจหน้าทีใ่นการพฒันาตําบลทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม และมาตรา 
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67 ภายใตบ้งัคบัแหง่กฎหมาย องคก์ารบรหิารสว่นตําบลมหีน้าทีต่อ้งทาํในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบล (5) 
สง่เสรมิการศกึษา ศาสนาวฒันธรรม และ (6) สง่เสรมิการพฒันาสตร ีเดก็ เยาวชน ผูส้งูอาย ุและผูพ้กิาร 
พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและขัน้ตอนกระจา่ยอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 มาตรา 
16 ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตําบล เมอืงพทัยา และองคก์ารบรหิารสว่นตําบล มอีาํนาจและหน้าทีใ่นการ
จดัระบบการบรกิารสาธารณะเพือ่ประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่ของตนเอง ดงัน้ี (9)จดัการศกึษา (10) 
การสงัคมสง่เคราะหแ์ละการพฒันาคุณภาพชวีติเดก็ สตร ีคนชรา และผูด้อ้ยโอกาส และพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแหง่ชาต ิพทุธศกัราช 2542 และแก่ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ทีต่อ้งการ
พฒันาคนไทยใหเ้ป็นคนทีส่มบรูณทัง้ดา้นรา่งกาย จติใจ อารมณ์ สงัคมและสตปิญัญา ความรู ้มคีุณธรรม
และจรยิธรรมในการดาํรงชวีติ สามารถอยูร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 

 
3. วตัถปุระสงค ์ 

3.1 เพือ่เป็นการสรา้งจติสาํนึกดา้นจรยิธรรมและคุณธรรมใหเ้ดก็และเยาวชน ไมย่อ่มรบัพฤตกิรรม
ทุจรติคอรรปัชัน่และการโกงทุกรปูแบบ 

3.2 เพือ่เสรมิสรา้งคา่นิยมทีถู่กตอ้งใหก้บัเดก็และเยาวชน และใหเ้กดิจติสาํนึกทีจ่ะยดึมัน่ในการทาํ
ความด ีมคีวามซื่อสตัยส์จุรติ 

3.3 เพือ่สง่เสรมิใหเ้ดก็ และเยาวชนไดฝึ้กฝนทกัษะในการเขยีนคาํขวญัอยา่งสรา้งสรรคม์คีุณคา่
ในทางภาษาทีส่ือ่ถงึการต่อตา้นการทุจรติ 

3.4 เพือ่ใหเ้ดก็และเยาวชน รูจ้กัใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์ และสรา้งสรรค ์
 

4. เป้าหมาย 
เชงิปรมิาณเดก็ และเยาวชน ในเขตพืน้ทีต่ําบลแสนพนัเชงิคุณภาพเดก็และเยาวชนเกดิความ

ตระหนกัรู ้ตื่นตวัเหน็ความสาํคญั หนัมาสนใจปญัหาการทุจรติคอรรปัชัน่ทีเ่กดิขึน้และพรอ้มทีจ่ะเป็นกาํลงั
สาํคญัในการต่อตา้นการทจุรติคอรรปัชัน่และการโกงทุกรปูแบบ 
 
 
 
5. กิจกรรมและขัน้ตอนการดาํเนินงาน 

5.1 เสนอโครงการเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ
5.2 แต่งตัง้คณะกรรมการดาํเนินการประกวด 
5.3 ประชาสมัพนัธใ์หเ้ดก็ และเยาวชนสง่คาํขวญัเขา้ประกวด 
5.4 ตดัสนิการประกวดตามหลกัเกณฑท์ีอ่งคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนักาํหนด 
5.5 ทาํพธิมีอบรา่งวลั ณ องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

6. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
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7. งบประมาณดาํเนินการ 
3,000 บาท 

 
8. ระยะเวลาดาํเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 
 

9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
10.1 เดก็และเยาวชนมคีุณธรรม จรยิธรรม ไมย่อ่มรบัพฤตกิรรมทุจรติคอรรปัชัน่และการโกงทกุ

รปูแบบ 
10.2 เดก็และเยาวชนมคีา่นิยมทีถู่กตอ้ง มจีติสาํนึกทีจ่ะยดึมัน่ในการทาํความด ีมคีวามซื่อสตัย์

สจุรติ 
10.3 เดก็และเยาวชนไดฝึ้กฝนทกัษะในการเขยีนคาํขวญัอยา่งสรา้งสรรคม์คีุณคา่ในทางภาษาทีส่ือ่

ถงึการต่อตา้นการทุจรติ 
10.4 เดก็และเยาวชนรูจ้กัใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์ และสรา้งสรรค ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการสร้างภมิูคมุกนัทางสงัคมให้เดก็และเยาวชน  “โตไปไม่โกง” 
 
2. หลกัการและเหตผุล/ความเป็นมา 

ในปจัจุบนัการทุจรติคอรรปัชัน่เป็นปญัหาทีท่าํลายสงัคมอยา่งรนุแรงและฝงัรากลกึ เป็นปญัหาทีส่ะ
ทอนวกิฤตการณ์Nดา้นคุณธรรมจรยิธรรมของคนในสงัคม ซึง่การทีจ่ะแก่ไขปญัหาไดอ้ยา่งยัง่ยนืนัน้คนใน
สงัคมตอ้งมคีา่นิยมในการรกัความดแีละรูส้กึไมย่อ่มรบัพฤตกิรรมทุจรติคอรรปัชัน่และการโกงทกุรปูแบบ 
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โดยเฉพาะในกลุ่มเดก็และเยาวชน ตามพระราชบญัญตัสิภาตําบลและองคก์ารบรหิารสว่นตําบล พทุธศกัราช 
2537 และแกไ่ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องคก์ารบรหิารสว่นตําบล มอีาํนาจหน้าทีใ่น
การพฒันาตําบลทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและวฒันธรรม และมาตรา 67 ภายใตบ้งัคบัแหง่กฎหมาย 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลมหีน้าทีต่อ้งทาํในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบล (5) สง่เสรมิการศกึษา ศาสนา
วฒันธรรม และ (6) สง่เสรมิการพฒันาสตร ีเดก็ เยาวชน ผูส้งูอาย ุและผูพ้กิาร พระราชบญัญตักิาํหนดแผน
และขัน้ตอนกระจา่ยอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่น
ตําบล เมอืงพทัยา และองคก์ารบรหิารสว่นตําบล มอีาํนาจและหน้าทีใ่นการจดัระบบการบรกิารสาธารณะ
เพือ่ประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่ของตนเอง ดงัน้ี (9)จดัการศกึษา (10) การสงัคมสง่เคราะหแ์ละการ
พฒันาคุณภาพชวีติเดก็ สตร ีคนชรา และผูด้อ้ยโอกาส และพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพทุธศกัราช 
2542 และแกไ่ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ทีต่อ้งการพฒันาคนไทยใหเ้ป็นคนทีส่มบรูณทัง้
ดา้นรา่งกาย จติใจ อารมณ์ สงัคมและสตปิญัญา ความรู ้มคีุณธรรมและจรยิธรรมในการดาํรงชวีติ สามารถ
อยูร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสขุ และมาตรา 25 กาํหนดใหร้ฐัตอ้งสง่เสรมิการดาํเนินงานและจดัตัง้แหลง
เรยีนรูต้ลอดชวีติทุกรปูแบบ นัน้องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัพจิารณาเหน็ความสาํคญัของปญัหา
ดงักล่าว จงึไดจ้ดัโครงการสรา้งภมูคิุมกนัทางสงัคมใหเ้ดก็และเยาวชนตําบลแสนพนั (กจิกรรม “โตไปไม่
โกง”) ขึน้ เพือ่เป็นการสรา้งภมูคิุมกนัและคา่นิยมทีถู่กตอ้งซึง่จะเป็นรากฐานทีส่าํคญั ทีท่าํใหเ้ดก็และ
เยาวชนเตบิโตขึน้เป็นพลเมอืงทีม่คีุณภาพ และเป็นการป้องกนัแก่ไขปญัหาทุจรติคอรรปัชัน่ทีไ่ดผ้ลทีส่ดุโดย
การปลกูฝงัจติสาํนึกใหเ้ดก็และเยาวชนรกัความถูกตอ้ง มคีวามซื่อสตัยส์จุรติ การยดึมัน่ในความสตัยจ์รงิ
รูจ้กัแยกแยะถูกผดิตวัอยา่งแผนปฏบิตักิารปองกนัการทุจรติ ๔๓ปฏบิตัต่ิอตนเองและผูอ้ื่นโดยชอบ ไมค่ด
โกง มจีติสาธารณะ มจีติสาํนึกเพือ่สว่นรวม ตระหนกัรูแ้ละคาํนึงถงึสงัคมสว่นรวมมคีวามรบัผดิชอบต่อ
ตวัเองในการกระทาํใดๆ และพรอ้มทีจ่ะเสยีสละประโยชน์สว่นตนเพือ่รกัษาประโยชน์สว่นรวม 
 
3. วตัถปุระสงค ์ 

3.1 เพือ่สง่เสรมิและปลกูฝงัใหเ้ดก็และเยาวชนเป็นคนดมีคีุณธรรม จรยิธรรม มคีวามซื่อสตัย ์สจุรติ 
3.2 เพือ่สรา้งภมูคิุมกนัทางสงัคมใหเ้ดก็และเยาวชน ไมย่อ่มรบัพฤตกิรรมทุจรติคอรรปัชัน่และการ

โกงทุกรปูแบบ 
3.3 เพือ่สง่เสรมิใหเ้ดก็และเยาวชนมจีติสาธารณะ และพรอ้มทีจ่ะเสยีสละประโยชน์สว่นตน เพือ่

รกัษาประโยชน์สว่นรวม 
 

4. เป้าหมาย 
เชงิปรมิาณ 

เดก็และเยาวชนตําบลแสนพนั จาํนวน xxx คน 
เชงิคุณภาพ 

เดก็และเยาวชนเกดิความตระหนกัรู ้สามารถแยกแยะถูก ผดิ ชัว่ ด ีสามารถนําความรู
ประสบการณ์ทีไ่ดร้บัมาปรบัใชก้บัตนเอง และสงัคมสว่นรวมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 

 
5. กิจกรรมและขัน้ตอนการดาํเนินงาน 
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5.1 จดัทาํโครงการเพือ่ขออนุมตั ิ
5.2 แต่งตัง้คณะกรรมการและประสานงานคณะวทิยากร 
5.3 ดาํเนินการตามโครงการ 
5.4 สรปุผลการดาํเนินการตามโครงการ 
 

6. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

7. งบประมาณดาํเนินการ 
20,000 บาท 
 

8. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
สาํนกังานปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
10.1 เดก็และเยาวชนไดร้บัการปลกูฝงัใหเ้ป็นคนดมีคีณุธรรม จรยิธรรม มคีวามซื่อสตัย ์สจุรติ 
10.2 เดก็และเยาวชนมภีมูคิุมกนัทางสงัคม ไมย่อ่มรบัพฤตกิรรมทุจรติคอรรปัชัน่และการโกงทกุ

รปูแบบ 
10.3 เดก็และเยาวชนมจีติสาธารณะ และพรอ้มทีจ่ะเสยีสละประโยชน์สว่นตน เพือ่รกัษาประโยชน์

สว่นรวม 
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2.  การบริหารราชการเพ่ือป้องกนัการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจาํนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผูบ้ริหาร 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กจิกรรม “ประกาศเจตจาํนงต่อตา้นการทุจรติของผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่” 
 

2. หลกัการและเหตผุล 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจ้ดัทาํยทุธศาสตรช์าตวิา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติมาแลว้ 

3 ฉบบั ปจัจุบนัทีใ่ชอ้ยูเ่ป็นฉบบัที ่3 เริม่จากปี พ.ศ. 2560 จนถงึปี พ.ศ. 2564 ซึง่มุง่สูก่ารเป็นประเทศทีม่ี
มาตรฐานทางคุณธรรมจรยิธรรมเป็นสงัคมมติใิหม้ทีีป่ระชาชนไมเ่พกิเฉยต่อการทุจรติทุกรปูแบบ โดยไดร้บั
ความรว่มมอืจากฝา่ยการเมอืง หน่วยงานของรฐัตลอดจนประชาชน ในการพทิกัษ์รกัษาผลประโยชน์ของ
ชาตแิละประชาชนเพือ่ใหป้ระเทศไทยมศีกัดิศ์รแีละเกยีรตภิมูใินดา้นความโปรง่ใสทดัเทยีมนานา
อารยประเทศ โดยกาํหนดวสิยัทศัน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทัง้ชาตติา้นทุจรติ” มเีป้าหมายหลกัเพือ่ให้
ประเทศไทยไดร้บัการประเมนิดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมน้่อยกวา่
รอ้ยละ50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึง่การทีร่ะดบัคะแนนจะสงูขึน้ไดน้ัน้ การบรหิารงานภาครฐัตอ้งมรีะดบัธรรมาภิ
บาลทีส่งูขึน้ เจา้หน้าทีข่องรฐัและประชาชนตอ้งมพีฤตกิรรมแตกต่างจากทีเ่ป็นอยูใ่นปจัจุบนั ไมใ่ชต้ําแหน่ง
หน้าทีใ่นทางทุจรติประพฤตมิชิอบ โดยได ้
กาํหนดยทุธศาสตรก์ารดาํเนินงานออกเป็น 6 ยทุธศาสตร ์ดงัน้ี 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 สรา้งสงัคมทีไ่มท่นต่อการทุจรติ 
ยทุธศาสตรท์ี ่2 ยกระดบัเจตจาํนงทางการเมอืงในการต่อตา้นการทจุรติ 
ยทุธศาสตรท์ี ่3 สกดักัน้การทุจรติเชงินโยบาย 
ยทุธศาสตรท์ี ่4 พฒันาระบบป้องกนัการทุจรติเชงิรกุ 
ยทุธศาสตรท์ี ่5 ปฏริปูกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจรติ 
ยทุธศาสตรท์ี ่6 ยกระดบัคะแนนดชันีการรบัรูก้ารทุจรติ (Corruption Perception Index : CPI) 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็นหน่วยงานของรฐัภายใตโ้ครงสรา้งการจดัระเบยีบบรหิารราชการ

ตามหลกัการกระจา่ยอาํนาจการปกครอง ทีมุ่ง่เน้นการกระจา่ยอาํนาจจากสว่นกลางลงสูท่อ้งถิน่และเป็น
กลไกหน่ึงในการสง่เสรมิการปกครองในระบอบประชาธปิไตย เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัทาํบรกิาร
สาธารณะและกจิกรรมสาธารณะเพือ่ประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่ การพฒันาองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ใหเ้กดิความยัง่ยนืรฐัจะตอ้งใหค้วามเป็นอสิระแก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่โดยยดึหลกัแหง่การ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถิน่ และสง่เสรมิใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็น
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หน่วยงานหลกัในการจดัทาํบรกิารสาธารณะ รวมทัง้มสีว่นรว่มในการตดัสนิใจแก่ไขปญัหาในระดบัพืน้ที ่
สว่นการกาํกบัดแูลองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จะทาํไดเ้ทาทีจ่าํเป็นตามกรอบกฎหมายกาํหนด และตอ้ง
เป็นไปเพือ่การคุมครองประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่ 
ทัง้น้ี ตอ้งยอ่มรบัวา่ปญัหาการทุจรติในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็นเรือ่งทีม่คีาํครหา ทีไ่ดส้รา้งความขม
ขืน่ใจใหแ้ก่คนทาํงานในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มาเป็นเวล่าชา้นาน ซึง่หากพจิารณาจาํนวนขององคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ประกอบกบัมปีจัจยันานปัการทีค่อยยัว่ยวนใจ บัน่ทอนความมคีุณธรรม จรยิธรรม 
ซื่อสตัยส์จุรติ ของคนทาํงานราชการสว่นทอ้งถิน่สว่นใหเ้หอืดหายไป และหากจะวา่กนัไปแลว้ เรือ่งใน
ทาํนองเดยีวกนัน้ีกส็ามารถเกดิขึน้กบัคนทาํงานในหน่วยงานราชการอื่นไดเ้ชนเดยีวกนั เพยีงแต่คนทาํงาน
ในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มจีาํนวนมาก และมากกวา่คนทาํงานในหน่วยราชการอื่น ๆ จงึมโีอกาสหรอื
ความเป็นไปไดส้งูทีค่นทาํงานในทอ้งถิน่ อาจตอ้งถูกครหาในเรือ่งการใชอ้าํนาจหน้าทีโ่ดยมชิอบมากกวา่ 
แมว้า่โอกาสหรอืชอ่งทางทีค่นทาํงานในทอ้งถิน่จะใชอ้าํนาจใหอ้อกนอกลนูอกทาง จะมไีดไ้มม่ากเทากบัที่
คนทาํงานในหน่วยงานราชการอื่น และมลูคา่ของความเสยีหายของรฐั ทีค่นทาํงานในองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ไดก่้อใหเ้กดิขึน้กอ็าจเป็นแคเศษผง 
ธุลขีองความเสยีหายทีเ่กดิจากการทุจรติของคนนอกองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ดงันัน้ จงึมคีวามจาํเป็นทีผู่บ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ้งแสดงเจตจาํนงทางการเมอืงใน
การต่อตา้นการทุจรติอยา่งเหน็ชดัเป็นรปูธรรม ดว้ยการจดัทาํแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ สง่เสรมิให้
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่บรหิารงานดว้ยความโปรง่ใส มคีวามเขม้แขง็ในการบรหิารราชการตามหลกัการ
บรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่หีรอืหลกัธรรมาภบิาลตวัอยา่งแผนปฏบิตักิารปองกนัการทุจรติ ๔๗บงัเกดิ
ประโยชน์สขุแก่ประชาชน และยกระดบัมาตรฐานในการป้องกนัการทุจรติขององคก์รตนเองต่อไปให้
ครอบคลุมพืน้ทีท่ ัว่ประเทศต่อไป 

 
3. วตัถปุระสงค ์ 

เพือ่แสดงเจตจาํนงทางการเมอืงในการต่อตา้นการทุจรติของผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
ดว้ยการจดัทาํแผนป้องกนัการทุจรติในองคก์รทีบ่รหิาร 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

4.1 ประกาศเจตจาํนงการต่อตา้นการทุจรติของผูบ้รหิาร อยา่งน้อย 1 ฉบบั 
4.2 มกีารประกาศเจตจาํนงการต่อตา้นการทุจรติของผูบ้รหิารต่อสาธารณะชน อยา่งน้อย 1 ครัง้ 
4.2 แผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี 
 

5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 

6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 ประกาศเจตจาํนงทางการเมอืงในการต่อตา้นการทจุรติของผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 
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6.3 จดัตัง้คณะทาํงานการจดัทาํแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ 
6.4 ประชุมคณะทาํงานจดัทาํแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ 
6.5 จดัทาํแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ 
6.6 ประกาศใชแ้ผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ 
6.7 ดาํเนินการตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติ 
6.8 รายงานผลการดาํเนินงาน 
 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไมใ่ชง้บประมาณ 
 

9. ผูร้บัผิดชอบ 
สาํนกัปลดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 

10. ตงัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 ผลผลติ 
- มปีระกาศเจตจาํนงการต่อตา้นการทุจรติของผูบ้รหิาร อยา่งน้อย 1 ฉบบั 
- มกีารประกาศเจตจาํนงการต่อตา้นการทุจรติของผูบ้รหิารต่อสาธารณะชน อยา่งน้อย 1 ครัง้ 
- มแีผนปฏบิตักิารป้องกนัการทุจรติขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 4 ปี จาํนวน 1 ฉบบั 
10.2 ผลลพัธ ์
- การบรหิารราชการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มคีวามโปรง่ใส สามารถป้องกนัการทุจรติของ

บุคลากรองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ได ้
- ลดขอรอ้งเรยีนการดาํเนินงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบติัราชการ 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบคุคลให้เป็นไปตามหลกัคณุธรรม ทัง้ในเรื่อง
การ 
บรรจแุต่งตัง้ โยกยาย โอน เล่ือนตาํแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการการสรา้งความโปรง่ใสในการบรหิารงานบุคคล (ถอืปฏบิตัติามระเบยีบ) 
 

2. หลกัการและเหตผุล 
ขา้ราชการ ลกูจา้งประจาํ และพนกังานจา้งขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั เป็นบุคลากรทีม่ี

ความสาํคญัต่อองคก์ร โดยการขบัเคลื่อนการพฒันางานขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลใหม้ศีกัยภาพ โดยมุง่
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ผลสมัฤทธิข์องงานใหเ้กดิประโยชน์ต่อองคก์ร และประชาชนการพฒันางานขององคก์รจะบรรลุผลไดต้อ้ง
เริม่มาจากบุคลากรผูป้ฏบิตังิาน ซึง่เป็นปจัจยัสาํคญัในการพฒันางานใหม้คีุณภาพจะตอ้งมมีาตรฐานในการ
ทาํงานทีเ่ป็นรปูธรรมชดัเจน และมมีาตรการในการทาํงานทีโ่ปรง่ใส สามารถตรวจสอบการทาํงานไดด้า้น
การพฒันาระบบบรหิารใหม้ปีระสทิธภิาพ เป็นธรรม เพือ่นําไปสูก่ารสรา้งมาตรฐานความโปรง่ใส และการ
ใหบ้รกิารทีเ่ป็นธรรมตรวจสอบไดอ้ยา่งแทจ้รงิต่อไปเพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่น
ตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ทีก่าํหนดใหก้ารปฏบิตังิานตามอาํนาจ 
หน้าทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นตําบลตอ้งเป็นไปเพือ่ประโยชน์สขุของประชาชน โดยวธิกีารบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ ีและคาํนึงถงึการมสีว่นรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏบิตัริาชการ และการเปิดเผย
ขอ้มลูขา่วสาร ตามพระราชกฤษฎกีา วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2556 
มาตรา 6 ทีก่าํหนดใหก้ารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่นีัน้ ตอ้งก่อใหเ้กดิประโยชน์สขุของประชาชน เกดิ
ผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของรฐั มปีระสทิธภิาพเกดิความคมุคา่ในเชงิภารกจิของ  

ดงันัน้ เพือ่เป็นการสง่เสรมิการพฒันาคุณภาพการบรหิารงานบุคคลใหม้ปีระสทิธภิาพ เป็นไปตาม
หลกัคุณธรรมจรยิธรรมในการทาํงาน มคีวามโปรง่ใส และตรวจสอบการทาํงานได ้จงึไดจ้ดัใหม้มีาตรการ
สรา้งความโปรง่ใสในการบรหิารงานบุคคลขึน้ 

 
3. วตัถปุระสงค ์ 

3.1 เพือ่กาํหนดมาตรการดา้นความโปรง่ใสในการบรหิารบุคคลขององคก์ารบรหิารสว่นตําบล 
3.2 เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานบุคลากรมรีปูแบบ ขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีถู่กตอ้ง โปรง่ใสสามารถ

ตรวจสอบได ้
3.3 เพือ่เป็นการป้องกนัการทุจรติในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏบิตังิานดา้นบรหิารงานบุคคล 
3.4 เพือ่ปรบัปรงุกลไกการปฏบิตัริาชการดา้นบรหิารงานบุคคลขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลใหม้ี

ประสทิธภิาพไดค้นด ีคนเก่งเขา้มาทาํงาน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จดัทาํมาตรการดา้นการบรหิารบุคคลขององคก์ารบรหิารสว่นตําบล จาํนวน 1 มาตรการ 
 

5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
สาํนกังานองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 
 
 

6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 กาํหนดหลกัเกณฑ ์การบรหิารงานบุคคลในเรือ่งการบรรจุ แต่งตัง้ โยกยาย โอนเลื่อนตําแหน่ง/

เงนิเดอืน ตามประกาศคณะกรรมการขา้ราชการจงัหวดันครพนม เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการ
บรหิารงานบุคคลขององคก์ารบรหิารสว่นตําบล พ.ศ. 2540 

6.2 นําหลกัเกณฑก์ารบรหิารงานบุคคลมากาํหนดเป็นมาตรการในการปฏบิตังิานบุคคล 
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6.3 ประกาศเผยแพรม่าตรการการบรหิารงานบุคคล 
6.4 ดาํเนินการบรหิารงานบุคคลตามหลกัธรรมาภบิาล 
6.5 สรปุผลการดาํเนินการบรหิารงาน 
 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไมใ่ชง้บประมาณ 
 

9. ผูร้บัผิดชอบ 
สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตําบล 
 

10. ตงัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 ผลผลติ 

- มมีาตรการดาํเนินงานดา้นบรหิารงานบุคคลขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลจาํนวน 1 
มาตรการ 

- เจา้หน้าทีง่านบรหิารงานบุคคลสามารถปฏบิตังิานเป็นไปตามาตรฐานและหลกัธรรมาภิ
บาล 
10.2 ผลลพัธ ์

- ลดขอรอ้งเรยีนในการดาํเนินการดา้นบรหิารงานบุคคลขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลไม่
น้อยกวา่ 90 % 

- บุคลากรขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลมคีวามพงึพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บรหิารงานบุคคลไมต่ํ่ากวา่ระดบั 3 

- การบรหิารงานบุคคลขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลมคีวามโปรง่ใส สามารถป้องกนัการ
ทุจรติของเจา้หน้าทีไ่ด ้
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเล่ือนขัน้เงินเดือน” 
 

2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
การพจิารณาความดคีวามชอบหรอืการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืน เป็นกระบวนการหน่ึงของการ

บรหิารผลการปฏบิตัริาชการซึง่ใชห้ลกัการการใหร้า่งวลัเป็นแรงจงูใจใหผู้ป้ฏบิตังิานเกดิแรงกระตุนในการ
พฒันาผลงาน ซึง่นายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัไดใ้หค้วามสาํคญัในเรือ่งการพจิารณาความดี
ความชอบหรอืการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนเป็นเรือ่งลาํดบัตนๆ ของเรือ่งการบรหิารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่เรือ่งการใชดุ้ลพนิิจของผูบ้งัคบับญัชาในการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแสนพนั จงัหวดันครพนม เรือ่ง
หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคลของขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล  พ.ศ. 2545 
ลงวนัที ่12 เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2546 ไดก้าํหนดใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัแต่งตัง้
คณะกรรมการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั ดว้ยเหตุผลน้ีเองจงึ
เป็นทีม่าของกจิกรรมการสรา้งความโปรง่ใสในการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืน 

 
3. วตัถปุระสงค ์ 

เพือ่ใหก้ารบรหิารงานบุคคลดา้นการเลื่อนขัน้เงนิเดอืนมคีวามโปรง่ใส เป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได ้

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
สาํนกังานองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 แต่งตัง้คณะกรรมการกลัน่กรองการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของขา้ราชการองคก์ารบรหิาร

สว่นตําบลแสนพนัโดยแต่งตัง้ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัเป็นประธานกรรมการ และหวัหน้าสว่น
ราชการเป็นกรรมการ และขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั ทีร่บัผดิชอบงานการเจา้หน้าทีเ่ป็น
เลขานุการ 
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6.2 แต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
โดยประกอบดว้ยประธานกรรมการ หวัหน้าสว่นและผูบ้รหิารสถานศกึษาเป็นกรรมการ และขา้ราชการ
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัทีร่บัผดิชอบงานการเจา้หน้าทีเ่ป็นเลขานุการ 

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลัน่กรองการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของขา้ราชการองคก์าร
บรหิารสว่นตาํบลแสนพนัเพือ่กลัน่กรองการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการทีผู่บ้งัคบับญัชาไดพ้จิารณาไวโ้ดย
เจา้หน้าทีใ่หค้าํปรกึษาและเสนอความเหน็เกีย่วกบัมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปรมินผลการปฏบิตัิ
ราชการ 

6.4 คณะกรรมการพจิารณากลัน่กรองการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของขา้ราชการองคก์าร
บรหิารสว่นตาํบลแสนพนั  รวบรวมและเสนอผลการพจิารณากลัน่กรองการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ
ใหแ้ก่คณะกรรมการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 

6.5 คณะกรรมการพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัพจิารณา
ทบทวนผลการพจิารณาการประเมนิผลการปฏบิตัริาชการตามทีค่ณะกรรมการกลัน่กรองการประเมนิผลการ
ปฏบิตัริาชการของขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัเสนอมา โดยใชห้ลกัเกณฑต์ามทีก่าํหนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัเรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบั
การบรหิารงานบุคคลของขา้ราชการองคก์ารบรหิารสว่นตําบล  ลงวนัที ่12 เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2546 

 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 

ชว่งระยะเวลา มนีาคม - เมษายน และ กนัยายน – ตุลาคม 
 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไมใ่ชง้บประมาณ 
 

9. ผูร้บัผิดชอบ 
งานบุคคล  องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
มกีารพจิารณาเลื่อนขัน้เงนิเดอืนทีโ่ปรง่ใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้
2.2.2 สรา้งความโปรง่ใสในการบรหิารการเงนิ งบประมาณ การจดัหาพสัดุ การใชป้ระโยชน์ใน 

ทรพัยส์นิของทางราชการ โดยยดึถอืและปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งอยา่ง 
เครง่ครดั 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการรบัเงินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน” 
 

2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
พระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 

2558 
 
3. วตัถปุระสงค ์ 

3.1 เพือ่เป็นการปฏบิตังิานใหโ้ปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้
3.2 เพือ่ใหห้น่วยงานมรีะบบป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 
3.3 เพือ่เป็นการป้องกนัการใชจ้า่ยเงนิ เพือ่สง่เสรมิธุรกจิของตนและพวกพอ้ง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานดา้นพสัดุ 
 

5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
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6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 จดัทาํคมูอืการปฏบิตังิานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถงึความเกีย่วขอ้งกบัผูเ้สนอ

งานในการจดัหาพสัดุ 
6.2 ปรบัปรงุขัน้ตอนการรายงานผลการจดัหาพสัดุ โดยมกีารตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถงึ

ความเกีย่วขอ้งกบัผูเ้สนองานในการจดัหาพสัดุ เพือ่ป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 
 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไมใ่ชง้บประมาณ 
 

9. ผูร้บัผิดชอบ 
งานพสัดุและทรพัยส์นิ องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 มรีะบบป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 
10.2 มกีารป้องกนัการใชจ้า่ยเงนิ เพือ่สง่เสรมิธุรกจิของตนและพวกพอ้ง 
10.3 มกีารปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพ โปรง่ใสตรวจสอบได ้

 
 
 
 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านการจดัซ้ือ – จดัจ้าง 
 

2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
เน่ืองจากองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั มฐีานะเป็นนิตบุิคคล มอีาํนาจหน้าทีใ่นการจดัทาํบรกิาร

สาธารณะดว้ยตนเอง ทัง้ในเรือ่งการจดัหารายไดแ้ละการใชจ้า่ยเงนิและการบรหิารงานต่างๆ ตามภารกจิ
และการจดัทาํบรกิารสาธารณะ แต่ตอ้งเป็นไปตามอาํนาจหน้าทีแ่ละกฎหมายทีก่าํหนดไว ้ดงันัน้ การที่
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลจะบรหิารงานใหม้ปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชนจะตอ้ง
บรหิารงานดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ มคีวามโปรง่ใส และสามารถตรวจสอบไดต้ามหลกัธรรมาภบิาลเพือ่ให้
เป็นไปตามพระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ทีก่าํหนดใหก้าร
ปฏบิตังิานตามอาํนาจหน้าทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลตอ้งเป็นไปเพือ่ประโยชน์สขุของประชาชน โดยใช้
วธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่แีละใหค้าํนึงถงึการมสีว่นรวมของประชาชนในการจดัซือ้ จดัจา้ง และการ



46 
 

เปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร ประกอบกบัมาตรา 50 (9) ทีก่าํหนดใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตําบลมอีาํนาจหน้าทีอ่ื่น
ตามทีก่ฎหมายบญัญตัใิหเ้ป็นหน้าทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นตําบล ทัง้น้ี ตามระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540และพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 
2546 มาตรา 23 ทีก่าํหนดใหก้ารจดัซือ้จดัจา้ง ใหส้ว่นราชการดาํเนินการโดยเปิดเผยและเทีย่งธรรม โดย
พจิารณาถงึประโยชน์และผลเสยีทางสงัคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วตัถุประสงค ์ทีจ่ะใช ้ราคา่ และ
ประโยชน์ระยะยาวทีจ่ะไดร้บัประกอบกนัดงันัน้ เพือ่ใหก้ารบรหิารงบประมาณขององคก์ารบรหิารสว่นตําบล
เป็นไปอยา่งโปรง่ใส ตรวจสอบได ้เกดิประสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชนในทอ้งถิน่ จงึมี
ความจาํเป็นตอ้งจดัโครงการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารดา้นการจดัซือ้ – จดัจา้ง เพือ่ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ถงึ
ขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการจดัซือ้ – จดัจา้งขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลทุกโครงการและกจิกรรม 

 
3. วตัถปุระสงค ์ 

3.1 เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัทราบขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการจดัซือ้ – จดัจา้งตามโครงการและ
กจิกรรมต่างๆ ขององคก์ารบรหิารสว่นตําบล 

3.2 เพือ่เสรมิสรา้งความโปรง่ใสในการปฏบิตัริาชการ สามารถตรวจสอบไดต้ามหลกัธรรมาภบิาล 
3.3 เพือ่ป้องกนัการทุจรติในหน่วยงาน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลติ 
เผยแพรข่อ้มลูการจดัซือ้ – จดัจา้ง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลทีด่าํ 

เนินการตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2535 แก่ไข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่9) พ.ศ. 2553จาํนวน 4 ชอ่งทาง ไดแ้ก่ ทางเวบ็ไซต ์บอรด์ประชาสมัพนัธ ์หนงัสอื ระบบ
กระจา่ยเสยีงไรสาย 

 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั และชมุชนต่างๆ ภายในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 
 
 
 

6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 รวบรวมขอ้มลูกระบวนการจดัหาพสัดุเพือ่จดัทาํประกาศ ดงัน้ี 

- ประกาศการจดัซือ้ – จดัจา้ง 
- ประกาศการกาํหนดราคา่กลางในการจดัซือ้ – จดัจา้ง 
- ประกาศกาํหนดวนั เวลา สถานทีใ่นการตรวจรบังาน 
- ประกาศวนั เวลา สถานทีใ่นการตรวจรบังาน 
- ประกาศรายชื่อผูผ้า่นการคดัเลอืกพรอ้มวงเงนิการจดัซือ้ – จดัจา้ง 
- ประกาศวนั เวลา สถานทีใ่นการตรวจรบังาน 
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6.2 นําสง่ประกาศไปเผยแพรป่ระชาสมัพนัธต์ามชอ่งทางการประชาสมัพนัธข์ององคก์ารบรหิารสว่น
ตําบล ไดแ้ก่ ทางเวบ็ไซต ์บอรด์ประชาสมัพนัธ ์ระบบกระจา่ยเสยีงไรสาย หน่วยงานราชการ เป็นตน 
 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไมใ่ชง้บประมาณ 
 

9. ผูร้บัผิดชอบ 
กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 ผลผลติ 

-เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้งไมน้่อยกวา่ 3 ชอ่งทาง 
10.2 ผลลพัธ ์

- ประชาชนไดเ้ขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้งไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 70 ของ 
โครงการทีจ่ดัซือ้จดัจา้งทัง้หมด 

- การจดัหาพสัดุเป็นไปอยา่งโปรง่ใส ตรวจสอบไดทุ้กขัน้ตอน 
- สามารถลดปญัหาการรอ้งเรยีนการทุจรติในการจดัซือ้จดัจา้งได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการจ้างสาํรวจความพึงพอใจของผูร้บับริการ 
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2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั มหีน้าทีใ่นการจดัทาํบรกิารสาธารณะใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถิน่

ตามอาํนาจหน้าทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นตําบล ทัง้ทีเ่ป็นหน้าทีต่ามพระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่น
ตําบล พ.ศ. 2496 และหน้าทีต่ามพระราชบญัญตักิาํหนดแผนและขัน้ตอนการกระจา่ยอาํนาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 และหน้าทีอ่ื่นตามทีก่ฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นหน้าทีข่ององคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลและในการปฏบิตัหิน้าทีน่ัน้ตอ้งเป็นไปเพือ่ประโยชน์สขุของประชาชน โดยคาํนึงถงึการมสีว่นรวมของ
ประชาชนในการจดัทาํแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นตําบล การจดัทาํงบประมาณการจดัซือ้จดัจา้ง การ
ตรวจสอบ การประเมนิผลการปฏบิตังิาน และการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ
บงัคบั จากภารกจิหน้าทีใ่นการจดัทาํบรกิารสาธารณะใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถิน่ นัน้องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลในฐานะผูใ้หบ้รกิารกจ็ะไมท่ราบวา่ภารกจิทีใ่หบ้รกิารไปนัน้ ประชาชนไดร้บัประโยชน์ หรอืเกดิ
ประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชนมากน้อยเพยีงใด การใหบ้รกิารมคีุณภาพเพยีงใด ตอบสนองความตอ้งการ
ผูร้บับรกิารหรอืไม ่การทีจ่ะทราบถงึความพงึพอใจจากผูร้บับรกิาร จงึตอ้งมโีครงการสาํรวจความพงึพอใจ
ของผูร้บับรกิารเพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรค
ทาย ทีก่าํหนดใหก้ารปฏบิตังิานตามหน้าทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นตําบลตอ้งเป็นไปเพือ่ประโยชน์สขุของ
ประชาชน โดยใชว้ธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีคาํนึงถงึการมสีว่นรวมของประชาชน การตรวจสอบและ
ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ และการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร ตามพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 มาตรา 6 ทีก่าํหนดใหก้ารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่นีัน้  
จะตอ้งก่อใหเ้กดิประโยชน์สขุของประชาชนเกดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของรฐัมปีระสทิธภิาพและเกดิความคุม
คา่ในเชงิภารกจิของรฐั ประชาชนไดร้บัการอาํนวยความสะดวก และไดร้บัการตอบสนองความตอ้งการอกี
ทัง้เพือ่เป็นการสรา้งความโปรง่ใสในการใหบ้รกิารสาธารณะประโยชน์ใหป้ระชาชนเกดิความพงึพอใจ จงึ
จาํเป็นตอ้งมโีครงการน้ีขึน้มา 

 
3. วตัถปุระสงค ์ 

3.1 เพือ่เป็นการสรา้งความโปรง่ใสในการใหบ้รกิารสาธารณะการใหบ้รกิารประชาชนใหเ้กดิความ
พงึพอใจ 

3.2 เพือ่เป็นการสรา้งจติสาํนึกความตระหนกัใหแ้ก่บุคลากรผูใ้หบ้รกิาร ปฏบิตัหิน้าทีใ่นการ
ใหบ้รกิาร โดยยดึ 
ประโยชน์สขุของประชาชน 

3.3 เพือ่เป็นการปรบัปรงุและพฒันางานดา้นบรกิารใหม้คีุณภาพ และประสทิธภิาพ 
3.4 เพือ่เป็นการป้องกนัปญัหารอ้งเรยีน การทุจรติประพฤตมิชิอบในหน่วยงาน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จดัจา้งสถาบนัการศกึษาระดบัอุดมศกึษาของรฐัทีม่กีารสอนในระดบัปรญิญาตรขีึน้ไปภายในเขต

จงัหวดัหรอืนอกเขตจงัหวดั ทาํการสาํรวจความพงึพอใจของประชาชนในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบล 
จาํนวน 1 ครัง้ ต่อปี 
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5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
พืน้ทีใ่นเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 ขออนุมตัดิาํเนินการตามโครงการ และดาํเนินการจดัจา้งสถาบนัอุดมศกึษาของรฐัในเขตพืน้ที่

จงัหวดัหรอืนอกเขตจงัหวดัตามระเบยีบพสัดุฯ 
6.2 ดาํเนินการสาํรวจความพงึพอใจจากประชาชนในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบลตามรปูแบบที่

กาํหนด 
6.3 สรปุประมวลผลการสาํรวจความพงึพอใจแจง้ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตําบลทราบ 
6.4 ดาํเนินการเบกิจา่ยเงนิใหแ้ก่สถาบนัผูท้าํการประเมนิ 
6.5 ปิดประกาศผลสาํรวจความพงึพอใจใหป้ระชาชนทราบ 
6.6 นําผลการประเมนิมาปรบัปรงุการทาํงานดา้นบรกิารสาธารณะ เพือ่ประโยชน์สขุแก่ประชาชน 
 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
เบกิจา่ยตามงบประมาณรายจา่ยประจาํปี แผนงานบรหิารงานทัว่ไป งานบรหิารทัว่ไป 

งบดาํเนินการ หมวดคา่ใชส้อยประเภทรายจา่ยเกีย่วเน่ืองกบัการปฏบิตัริาชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณ์ะรายจา่ย
หมวดอื่นๆ โครงการจา้งสาํรวจความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร งบประมาณ  10,000 บาท/ปี 

 
9. ผูร้บัผิดชอบ 

สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตําบล  
 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 ผลผลติ 

-ผลการสาํรวจความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการบรหิารงานขององคก์ารบรหิารสว่น 
ตําบล จาํนวน 1 ฉบบั 

10.2 ผลผลติ 
- ประชาชนผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ 80 
- การใหบ้รกิารสาธารณะมคีวามโปรง่ใส และเกดิประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชน 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการใช้บตัรคิวในการติดต่อราชการ 
 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั เป็นหน่วยงานบรหิารราชการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รปูแบบ
หน่ึงทีม่อีาํนาจหน้าทีใ่นการจดัทาํบรกิารสาธารณะใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถิน่ ตามอาํนาจหน้าทีข่ององคก์าร
บรหิารสว่นตาํบล ทัง้ทีเ่ป็นหน้าทีต่ามพระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นตําบล พ.ศ. 2496 หน้าทีต่าม
พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและขัน้ตอนการกระจา่ยอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
และ หน้าทีต่ามกฎหมายอื่นทีก่าํหนดใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตําบลมหีน้าทีต่อ้งทาํอกีมากมาย ในการ
ใหบ้รกิารสาธารณะแก่ประชาชนผูม้าขอรบับรกิารตดิต่อกบัหน่วยงานต่างๆ ขององคก์ารบรหิารสว่นตําบล
นัน้มกัจะประสบปญัหาดา้นการอาํนวยความสะดวกอยา่งเสมอภาค เป็นธรรมอนัเน่ืองมาจากภารกจิ และผู้
มาขอรบับรกิารเป็นจาํนวนมากซึง่เจา้หน้าทีไ่มส่ามารถใหบ้รกิารไดอ้ยา่งทนัทวงท ีการตอบสนองความ
ตอ้งการเกดิความล่าชา้ไมเ่ป็นธรรม และการใหบ้รกิารไมเ่ป็นระบบมกีารลดัควิ ซึง่เป็นชอ่งทางหน่ึงในการ
ทุจรติ ประพฤตมิชิอบของเจา้หน้าทีถ่อืเป็นพฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงค ์ ทัง้ผูม้าขอรบับรกิารและผูใ้หบ้รกิาร 
สง่ผลต่อมาตรฐานการใหบ้รกิารภาครฐัเสือ่มประสทิธภิาพเพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิาร
สว่นตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ทีก่าํหนดใหก้ารปฏบิตังิานตามอาํนาจหน้าทีข่ององคก์าร
บรหิารสว่นตาํบลตอ้งเป็นไปเพือ่ประโยชน์สขุของประชาชน โดยใชว้ธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีและ
ใหค้าํนึงถงึการมสีว่นรวมของประชาชนในการตรวจสอบ การประเมนิผลการปฏบิตังิานและการเปิดเผย
ขอ้มลูขา่วสารอยา่งโปรง่ใสตามพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี
พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ทีก่าํหนดใหก้ารบรหิารกจิการบานเมอืงทีด่ ีไดแ้ก่ การบรหิารราชการเพือ่บรรลุ
เป้าหมายโดยก่อใหเ้กดิประโยชน์สขุแก่ประชาชน มปีระสทิธภิาพและเกดิความคุมคา่ในเชงิภารกจิของรฐั 
ไมม่ขี ัน้ตอนการปฏบิตังิานเกดิความจาํเป็น และประชาชนไดร้บัการอาํนวยความสะดวก และไดร้บัการ
ตอบสนองความตอ้งการ ทัง้น้ี ตามพระราชบญัญตักิารอาํนวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทาง
ราชการพ.ศ. 2558 ดงันัน้ องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั ไดมุ้ง่เน้นทีจ่ะใหบ้รกิารประชาชนแลว้เสรจ็ใน
ระยะเวลาทีเ่หมาะสม ใหบ้รกิารโดยจดัลาํดบัก่อน – หลงั เพือ่เป็นการสรา้งความพงึพอใจ และความ
ทดัเทยีมกนัในการใหบ้รกิารประชาชน โดยไมเ่ลอืกปฏบิตั ิจงึไดจ้ดักจิกรรมการใชบ้ตัรควิในการตดิต่อ
ราชการสาํหรบัผูม้าตดิต่อราชการ 
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3. วตัถปุระสงค ์ 
3.1 เพือ่สรา้งกลไกในการปฏบิตัริาชการดา้นการอาํนวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อ

ผูม้ารบับรกิาร 
3.2 เพือ่ใหป้ระชาชนผูม้าขอรบับรกิารไดร้บัความสะดวก รวดเรว็ สามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของประชาชน 
3.3 เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามพงึพอใจในการบรกิารทีใ่หแ้ละเกดิความคุมคา่ในการขอรบับรกิาร 
3.4 เพือ่เป็นเกราะป้องกนัในการปฏบิตัหิน้าทีข่องเจา้หน้าทีม่ใิหก้ระทาํการแสวงหาประโยชน์หรอื

กระทาํการประพฤตมิชิอบต่อตําแหน่งหน้าที ่อนัเป็นเหตุแหง่การทุจรติต่อหน้าที ่
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
การจดัทาํบตัรควิในการใหบ้รกิารแก่ประชาชนทัว่ถงึเป็นธรรม 
 

5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
สาํนกังานองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 จดัทาํคาํสัง่คณะทาํงานเพือ่กาํหนดตวับุคลากร ผูร้บัผดิชอบ ในการดแูล กาํกบัการใหบ้รกิาร 
6.2 ประชุมชีแ้จง้ แนวทาง กาํหนดรปูแบบวธิกีาร ขัน้ตอนการปฏบิตั ิ
6.3 จดัทาํบตัรควิในรปูแบบต่างๆ ตามความจาํเป็นและเหมาะสม 
6.4 ปิดประกาศประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบถงึขัน้ตอนการรบับรกิารบตัรควิ และการใชบ้รกิาร

ตามลาํดบัควิ 
6.5 จดัทาํแบบประเมนิผลความพงึพอใจของผูม้าขอรบับรกิาร 
6.6 สรปุผลการใหบ้รกิารตามแบบประเมนิความพงึพอใจเป็นรายสปัดาห/รายเดอืน เพือ่นํามา

ปรบัปรงุ แก่ไขการใหบ้รกิารอยา่งมคีุณภาพ 
 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไมไ่ดเ้บกิใชง้บประมาณ 
 

9. ผูร้บัผิดชอบ 
ทุกสาํนกั/กอง ขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแสนพนั 
 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 ผลผลติ 



52 
 

-มกีารใชบ้ตัรควิสาํหรบัใหบ้รกิารแก่ประชาชนตามลาํดบัก่อนหลงั สาํหรบัหน่วยงานที ่
ใหบ้รกิาร 

10.2 ผลผลติ 
- ประชาชนมคีวามพงึพอใจในบรกิารทีใ่ห ้ไมน้่อยวา่รอ้ยละ 70 ของผูม้าขอรบับรกิาร 
- การใหบ้รกิารเกดิความโปรง่ใส ลดขอรอ้งเรยีนการทุจรติต่อหน้าที ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 มาตรการการใช้ดลุยพินิจและใช้อาํนาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ี
ดี 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบติัราชการ 
 
2. หลกัการและเหตผุล 

ในมาตรา 3/1 แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผนดนิ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2545 ซึง่เป็น
กฎหมายทีเ่ป็นทีม่าของการปฏริปูระบบราชการเพือ่วา่งกรอบแนวทางการบรหิารราชการไวว้า่ “การบรหิาร
ราชการตอ้งเป็นไปเพือ่ประโยชน์สขุของประชาชน เกดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของรฐั ความมปีระสทิธภิาพ 
ความคุมคา่ในเชงิภารกจิแหง่รฐั การลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน การลดภารกจิและยบุเลกิหน่วยงานทีไ่ม่
จาํเป็น การกระจา่ยอาํนาจตดัสนิใจ การอาํนวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน” 
และเพือ่ใหก้ารดาํเนินการดงักล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทัง้ทศิทางและแนวทางการบรหิารราชการดงักล่าว 
จงึไดม้กีารประกาศใชพ้ระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 
โดยกาํหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่จดัทาํหลกัเกณฑก์ารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ตีามแนวทางพระ
ราชกฤษฎกีาน้ี โดยอยา่งน้อยตอ้งมหีลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการลดขัน้ตอนการปฏบิตังิานและการอาํนวยความ
สะดวกในการตอบสนองต่อความ 
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ตอ้งการของประชาชนองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั เป็นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รปูแบบหน่ึง 
ปฏบิตังิานตามอาํนาจหน้าทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลตอ้งเป็นไปเพือ่ประโยชน์สขุของประชาชน ดงันัน้
งานใหบ้รกิารจงึเป็นงานบรกิารแบบหน่ึงของระบบการบรกิารสาธารณะ ทีผู่บ้รหิารและพนกังานทุกทาน
จะตอ้งรวมกนัปรบัปรงุและแก่ไขกระบวนการทาํงานเพือ่สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชน
ไดม้ากทีส่ดุ เมือ่ประชาชนมารบับรกิารแลว้เกดิความประทบัใจและพงึพอใจ รวมถงึการลดขัน้ตอนและ
ระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ ทาํใหเ้กดิความรวดเรว็ในการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน อาํนวย
ความสะดวกเพือ่งานบรกิารทีม่คีุณภาพ 
ทัว่ถงึและแก่ไขปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัใหก้บัประชาชนไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 
3. วตัถปุระสงค ์ 

3.1 เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัการบรกิารไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็และถูกตอ้ง 
3.2 เพือ่ใหส้ามารถตรวจสอบความตอ้งการของประชาชน รบัรูส้ภาพปญัหาและแก่ไขปญัหาที่

เกดิขึน้ได ้
3.3 เพือ่ปรบัทศันคต ิวธิคีดิ วธิกีารทาํงานของบุคลากรใหค้าํนึงถงึผลลพัธใ์นดา้นการบรกิาร

ประชาชนผูม้าตดิต่อขอรบับรกิาร 
3.4 เพือ่ใหก้ารปฏบิตัริาชการมมีาตรฐานการบรกิารสาธารณะทีช่ดัเจน มคีวามโปรง่ใสสามารถ

วดัผลการดาํเนินงานได ้
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัและผูท้ีม่าตดิต่อราชการกบัองคก์ารบรหิารสว่น

ตําบลแสนพนั 
 

5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
สาํนกังานองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 
 

6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 จดัทาํโครงการเพือ่ขออนุมตั ิ
6.2 จดัใหม้กีารประชุมคณะทาํงานปรบัปรงุขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบิตัริาชการ 
6.3 จดัทาํประกาศกระบวนงานบรกิารปรบัลดระยะเวลาการปฏบิตัริาชการและประกาศใหป้ระชาชน

ทราบโดยทัว่กนั 
6.4 ดาํเนินการจดัทาํกจิกรรมอาํนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
6.4.1 ปรบัปรงุแผนผงักาํหนดผูร้บัผดิชอบใหเ้ป็นปจัจุบนั 
6.4.2 ปรบัปรงุป้ายแสดงขัน้ตอนและระยะเวลาการใหบ้รกิารแก่ประชาชน 
6.4.3 จดัทาํเอกสาร/แผนพบัประชาสมัพนัธเ์ผยแพรข่อ้มลูขา่วสารต่างๆ 
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6.4.4 จดัใหม้กีล่อง/ตูร้บัความคดิเหน็ของประชาชน 
6.4.5 จดัทาํ/เตรยีมแบบฟอรม์คาํรองต่างๆ พรอ้มตวัอยา่งการกรอกแบบฟอรม์ทุกงานบรกิาร 
6.4.6 จดัทาํคาํสัง่การใหบ้รกิารประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจดัใหม้กีารใหบ้รกิารแก่ประชาชน

ทัง้เวลาทาํการ ชว่งพกักลางวนัและในวนัหยดุราชการ 
6.4.7 การมอบอาํนาจการตดัสนิใจ การอนุญาต การอนุมตั ิการรกัษาราชการแทน้ 
6.5 มกีารสาํรวจความพงึพอใจของประชาชนต่อการใหบ้รกิาร 
6.6 มกีารตดิตามประเมนิผลโครงการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการใหบ้รกิาร เพือ่นําจุดบกพรอ่งใน

การจดัทาํโครงการมาปรบัปรงุแก่ไขวธิกีาร ขัน้ตอนหรอืระยะเวลาในการใหบ้รกิารใหด้ยีิง่ขึน้อยา่งมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลต่อไป 

 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 

ตลอดปีงบประมาณ 2562 
 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไมไ่ดใ้ชง้บประมาณ 
 

9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 ประชาชนไดร้บัการบรกิารไดอ้ยา่งสะดวกรวดเรว็และถูกตอ้ง 
10.2 สามารถตรวจสอบความตอ้งการของประชาชน รบัรูส้ภาพปญัหาและแก่ไขปญัหาทีเ่กดิขึน้ได ้
10.3 มทีศันคต ิวธิคีดิ วธิกีารทาํงานของบุคลากรคาํนึงถงึผลลพัธ ์ในดา้นการบรกิารประชาชนผูม้า
ตดิต่อ 

ขอรบับรกิาร 
10.4 การปฏบิตัริาชการมมีาตรฐานการบรกิารสาธารณะทีช่ดัเจน มคีวามโปรง่ใสสามารถวดัผลการ

ดาํเนินงานได ้
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการ การมอบอาํนาจอนุมติั อนุญาต สัง่การ เพ่ือลดขัน้ตอนการปฏิบติั
ราชการ 
2. หลกัการและเหตผุล 

การมอบหมายอาํนาจหน้าทีใ่หก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการบรหิารงานในดา้นต่างๆ ภายในองคก์รนัน้ 
กเ็พือ่เป็นการชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพของการปฏบิตังิานใหเ้กดิความคลองตวั รวดเรว็ ซึง่การพจิารณาเลอืก/
มอบหมายภารกจิและขอบขา่ยของความรบัผดิชอบทีจ่ะมอบหมายใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา จะพจิารณาถงึ
ความสาํคญั คุณสมบตั ิความรู ้ความสามารถในการทีจ่ะดาํเนินการเรือ่งนัน้เป็นอยา่งด ีดว้ยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพือ่ใหก้ารบรหิารงานก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ราชการดงันัน้ การดาํเนินการของ
หน่วยงานตอ้งมกีารปรบัใหเ้ขา้กบัสภาพสงัคมและทนัต่อสถานการณ์ทีก่ารบรหิารราชการตอ้งเป็นไปเพือ่
ประโยชน์สขุของประชาชน เกดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของรฐั ความมปีระสทิธภิาพ ความคุมคา่ในเชงิภารกจิ
แหง่รฐั การลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน การกระจา่ยอาํนาจการตดัสนิใจ การอาํนวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน แต่ทัง้น้ีตอ้งมผีูร้บัผดิชอบต่อผลของงานซึง่เป็นหลกัการบรหิาร
กจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

 
3. วตัถปุระสงค ์ 

เพือ่ใหก้ารบรหิารราชการขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั ภายใตก้รอบอาํนาจหน้าทีต่ามที่
กฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ รวดเรว็และเกดิประโยชน์สงูสดุแก่ราชการ 

 
4. เป้าหมาย 

คณะผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั รองปลดั
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัหรอืหวัหน้าสว่นราชการ 

 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 จดัทาํบนัทกึเสนอเพือ่พจิารณาขออนุมตั ิอนุญาต สัง่การ แต่งตัง้ มอบหมาย คณะผูบ้รหิาร 

ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแสนพนัรองปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัหรอืหวัหน้าสว่นราชการ 
เพือ่ลดขัน้ตอนการปฏบิตัริาชการ 

6.2 ดาํเนินการออกคาํสัง่ฯ 
6.3 สาํเนาคาํสัง่ฯ แจง้คณะผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารสว่นตําบล ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตําบล รอง

ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล หรอืหวัหน้าสว่นราชการทุกสว่น ทีไ่ดร้บัมอบหมายทราบ 
 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไมใ่ชง้บประมาณ 
 
 
 
 
 

9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
สว่นราชการทกุสว่น 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
การบรหิารราชการ การดาํเนินงาน การปฏบิตังิานเกดิความคลองตวัและรวดเรว็ ตลอดจนการ

อาํนวยความสะดวกและการใหบ้รกิารประชาชน/บรกิารสาธารณะไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการการออกคาํสัง่มอบหมายของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ปลดั
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล และหวัหน้าส่วนราชการ 
 
2. หลกัการและเหตผุล 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั เป็นหน่วยงานบรหิารราชการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รปูแบบ
หน่ึงทีม่อีาํนาจหน้าทีใ่นการจดัทาํบรกิารสาธารณะใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถิน่ ตามอาํนาจหน้าทีข่ององคก์าร
บรหิารสว่นตาํบล ทัง้ทีเ่ป็นหน้าทีต่ามพระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นตําบล พ.ศ. 2496 หน้าทีต่าม
พระราชบญัญตักิาํหนดแผนและขัน้ตอนการกระจา่ยอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
และหน้าทีต่ามกฎหมายอื่นทีก่าํหนดใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตําบลมหีน้าทีต่อ้งทาํอกีมากมาย ในการ
ใหบ้รกิารสาธารณะแก่ประชาชน ผูม้ารบับรกิาร ตดิต่อกบัหน่วยงานต่างๆ ขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลนัน้ 
มกัจะประสบปญัหาดา้นการอาํนวยความสะดวกในการตดิต่อราชการเน่ืองจากภารกจิมมีากมายไปรวมอยู่
กบัฝา่ยบรหิาร ไมม่กีารกระจา่ยอาํนาจ หรอืมอบหมายอาํนาจหน้าทีใ่นการสัง่การ อนุมตั ิอนุญาตไปยงั
หวัหน้าหน่วยงานระดบัสาํนกั กอง และฝา่ยต่างๆ ซึง่เป็นอุปสรรคอ์ยา่งยิง่ต่อการใหบ้รกิาร ทาํใหก้ารบรกิาร
เกดิความล่าชา้ ประชาชนไมไ่ดร้บัความสะดวกอนัอาจเป็นสาเหตุหน่ึงของการกระทาํการทุจรติ ประพฤตมิิ
ชอบในการปฏบิตัริาชการของ 
เจา้หน้าที ่สง่ผลใหร้ะบบการใหบ้รกิารภาครฐัเสือ่มประสทิธภิาพเพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัอิงคก์าร
บรหิารสว่นตาํบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคทาย ทีก่าํหนดใหก้ารปฏบิตังิานตามอาํนาจหน้าทีข่อง
องคก์ารบรหิารสว่นตําบล ตอ้งเป็นไปเพือ่ประโยชน์สขุของประชาชน โดยใชว้ธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืง
ทีด่ ีตามพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์และวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทดี ีพ.ศ. 2546 มาตรา 6 
และมาตรา 37 ทีก่าํหนดใหก้ารบรหิารราชการเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สขุของประชาชนและเกดิผลสมัฤทธิต่์อ
ภารกจิของรฐั ไมม่ขี ัน้ตอนการปฏบิตังิานเกนิความจาํเป็นประชาชนไดร้บัการอาํนวยความสะดวกและไดร้บั
การตอบสนองความตอ้งการ การบรหิารงานมปีระสทิธภิาพ คุมคา่ ตามพระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่น
ตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 58(2) ทีก่าํหนดใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบล มอีาํนาจหน้าทีใ่นการสัง่ 
อนุญาต และตวัอยา่งแผนปฏบิตักิารปองกนัการทุจรติ ๗๑ อนุมตั ิเกีย่วกบัราชการขององคก์ารบรหิารสว่น
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ตําบล มาตรา 58  กาํหนดใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบลควบคุมและรบัผดิชอบในการบรหิารกจิการ 
ขององคก์ารบรหิารสว่นตําบล และเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการ และลกูจา้งขององคก์ารบรหิารสว่นตําบล 
มาตรา 58  นายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบลมอีาํนาจมอบหมายการปฏบิตัริาชการใหแ้ก่รองนายกองคก์าร
บรหิารสว่นตาํบลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ในการสัง่หรอืการปฏบิตัริาชการของนายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบลได ้
มาตรา 58  กาํหนดใหป้ลดัองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการ และลกูจา้งองคก์าร
บรหิารสว่นตาํบลรองจากนายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบลและรบัผดิชอบควบคุมดแูลราชการประจาํของ
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลใหเ้ป็นไปตามนโยบาย และมอีาํนาจหน้าทีอ่ื่น ตามทีม่กีฎหมายกาํหนด หรอื
ตามทีน่ายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบลมอบหมายประกอบกบัประกาศคณะกรรมการขา้ราชการจงัหวดั
นครพนม เรือ่ง หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคลขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลจงัหวดั
จงัหวดันครพนม ดงันัน้ เพื่อใหก้ารบรหิารราชการเป็นไปตามหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ลดขัน้ตอนการใหบ้รกิารและไมส่รา้งเงือ่นไขขัน้ตอนทีม่คีวามยงุยาก 
จงึจาํเป็นตอ้งมมีาตรการ การมอบหมายอาํนาจหน้าทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นตําบลขึน้ 
 
 
 
 
 
 
3. วตัถปุระสงค ์ 

3.1 เพือ่เป็นการลดขัน้ตอนการใหบ้รกิารประชาชนใหไ้ดร้บัความสะดวก รวดเรว็ เป็นธรรม 
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

3.2 เพือ่ใหป้ระชาชนมคีวามพงึพอใจในการใหบ้รกิารจากหน่วยงาน 
3.3 เพือ่เป็นการกระจา่ยอาํนาจการตดัสนิใจในการสัง่ อนุญาต อนุมตัขิองผูบ้รหิารทุกระดบั 
3.4 เพือ่ป้องกนัการผกูขาดอาํนาจหน้าทีใ่นการใชดุ้ลยพนิิจอนัอาจเป็นเหตุแหง่การทุจรติและ

ประพฤตมิชิอบในตําแหน่งหน้าทีร่าชการ 
 

4. เป้าหมาย 
จดัทาํคาํสัง่มอบหมายงานของนายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบล ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตําบล และ

หวัหน้าสว่นราชการ จาํนวน 4 ฉบบั ประกอบดว้ยนายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบลมอบหมายใหร้องนายก
องคก์ารบรหิารสว่นตําบล นายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบลมอบหมายใหป้ลดัองคก์ารบรหิารสว่นตําบล รอง
ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล และหวัหน้าสว่นราชการ ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตําบลมอบหมายใหร้อง
ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล และปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตําบลมอบหมายใหห้วัหน้าสว่นราชการ 

 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 

สาํนกังานองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
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6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 ออกคาํสัง่มอบหมายงานในการสัง่ อนุญาต อนุมตั ิตามกฎหมาย ระเบยีบฯ ขอบงัคบัและ

หนงัสอื สัง่การ 
6.2 จดัทาํหนงัสอืแจง้เวยีนใหทุ้กสว่นราชการและผูร้บัมอบอาํนาจใหป้ฏบิตัริาชการแทน้รบัทราบ

และถอืปฏบิตั ิ
6.3 จดัทาํประกาศ ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบ 
6.4 ใหผู้ร้บัมอบหมายงานตามคาํสัง่รายงานผลการปฏบิตังิานตามคาํสัง่ทีไ่ดร้บัมอบหมายในทุก

เดอืน 
 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไมใ่ชง้บประมาณ 
 

9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 ผลผลิต 

-มคีาํสัง่มอบหมายงานใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งปฏบิตัริาชการแทน้ จาํนวนไมน้่อยกวา่ 4 ฉบบั 
 
 
 

10.2 ผลลพัธ ์
- ประชาชนมคีวามพงึพอใจในบรกิารทีไ่ดร้บัอยูใ่นระดบัด ี
- ประชาชนไดร้บัความสะดวก และลดการผกูขาดอาํนาจหน้าทีอ่นัเป็นชอ่งทางแหง่การ

ทุจรติ 
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2.4 การเชิดชเูกียรติแก่หน่วยงาน/บคุคลในการดาํเนินกิจการ การประพฤติปฏิบติัตนให้เป็นท่ี
ประจกัษ์ 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคณุแก่สตรีดีเด่น 
 
2. หลกัการและเหตผุล 
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เน่ืองจากในวนัที ่8 มนีาคมของทุกปี จะมกีารจดักจิกรรมเพือ่ฉลองเน่ืองในโอกาสวนัสตรสีากลและ
ระลกึถงึความเป็นมาแหง่การต่อสูเ่พือ่ใหไ้ดซ้ึง่ความเสมอภาค ยตุธิรรม สนัตภิาพ และการพฒันาและจดัตัง้
ขึน้เพือ่เทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ เน่ืองในวนัมหามงคล 12 สงิหาคม ซึง่เป็นวนั
เฉลมิพระชนมพรรษาของพระองค ์ดว้ยสาํนึกในพระมหากรณุาธคิุณทีท่รงมพีระวริยิะอุตสาหะ ตรากตราํ
บาํเพญ็พระราชกรณยีก์จิเพือ่ใหค้นไทยไดม้โีอกาส และไดพ้ระราชทานใหว้นัที ่1 เดอืนสงิหาคมเป็น วนัสตรี
ไทย ของทุกปี เพือ่ใหผู้ใ้หผู้ห้ญงิไทยมโีอกาสแสดงถงึความรู ้ความสามารถในการพฒันาประเทศควบคไูป
กบัการสรา้งความเขม้แขง็ใหส้ถาบนัสงัคม และใหส้ามารถเทยีบเทาสตรสีากลของหลายประเทศทีเ่จรญิแลว้
เพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ทีก่าํหนดใหอ้งคก์าร
บรหิารสว่นตาํบลมหีน้าทีส่ง่เสรมิการพฒันาเดก็ สตร ีเยาวชน ผูส้งูอาย ุและคนพกิาร ประกอบกบัองคก์าร
บรหิารสว่นตาํบลมแีนวทางในการปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจรติแหง่ชาตกิารบรหิารราชการเพือ่ป้องกนัการทุจรติ ในการเชดิชเูกยีรตแิก่หน่วยงาน/
บุคคลในการดาํเนินกจิการการประพฤตตินใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์ โดยการยกยอ่งเชดิชเูกยีรตผิูท้ีม่คีวามซื่อสตัย ์
สจุรติมคีุณธรรม จรยิธรรมยกยอ่งเชดิชเูกยีรตทิีใ่หค้วามชว่ยเหลอืกจิการสาธารณะของทอ้งถิน่ดงันัน้ 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลจงึไดจ้ดัใหม้กีจิกรรมการมอบรา่งวลัสตรดีเีดน่ โดยการมอบเกยีรตบิตัรสตรดีเีดน่
ใหก้บัสตรทีีม่คีุณสมบตั ิดงัน้ี 

1. เป็นผูม้คีวามขยนัหมัน่เพยีร ซื่อสตัย ์สจุรติ มานะอดทน มคีวามประพฤตดิเีป็นสมาชกิทีด่ขีอง
สงัคม 

2. เป็นผูท้าํคณุประโยชน์ต่อสงัคม และประเทศชาตอิยา่งเดน่ชดั สมควรเป็นแบบอยา่งแก่คนทัว่ไป 
3. เป็นผูท้าํประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาต ิในดา้นการศกึษา พฒันาสงัคม เศรษฐกจิ การ

สาธารณสขุ สงัคมสง่เคราะห ์ฯลฯ ดว้ยความเสยีสละ เป็นทีย่อ่มรบัของสงัคมและสมควรเป็นแบบอยา่งแก่
คนทัว่ไป 

 
3. วตัถปุระสงค ์ 

3.1 เพือ่ยกยอ่งเชดิชเูกยีรตสิตรทีีม่คีวามซื่อสตัย ์สจุรติ มคีุณธรรม จรยิธรรม ใหอ้ยูใ่นสงัคมได้
อยา่งภาคภมูใิจ 

3.2 เพือ่ยกยอ่งเชดิชเูกยีรตสิตรทีีป่ระพฤตปิฏบิตัตินทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม ใหม้ขีวญัและกาํลงัใจ
ในการบาํเพญ็ตนทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมสบืไป 

 
4. เป้าหมาย 

มอบประกาศเกยีรตคิุณใหแ้ก่สตรไีดร้บัการคดัเลอืกเป็นสตรดีเีดน่ จาํนวน 8 คน 
 

5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
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6. วิธีดาํเนินการ 

6.1 จดัทาํประกาศกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารคดัเลอืกสตรดีเีดน่ ทีม่คีุณสมบตัทิีจ่ะไดร้บัการ
คดัเลอืกใหเ้ป็นสตรดีเีดน่ประจาํปี เพือ่ประกาศใหป้ระชาชนทราบ 

6.2 แจง้ประกาศหลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกใหส้มาชกิชมรมสตรอีงคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั
ทราบทัว่กนั เพือ่ใหแ้ต่ละตาํบลดาํเนินการคดัเลอืก กลัน่กรองบุคคลทีส่มควรเสนอชื่อเขา้รบัการคดัเลอืกใน
ชัน้ตนมายงัองคก์ารบรหิารสว่นตําบล เพือ่ใหค้ณะกรรมการพจิารณา 
กลัน่กรองไดพ้จิารณาอกีครัง้หน่ึง 

6.3 แต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณากลัน่กรองเพือ่ทาํหน้าทีก่ลัน่กรองคุณสมบตัผิูท้ีถู่กเสนอชื่อจาก
แต่ละตําบลภายในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบล 

6.4 คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรดีเีดน่ทีผ่า่นการกลัน่กรองดา้นคุณสมบตั ิโดยเสนอรายชื่อให้
ผูบ้รหิารทราบและเหน็ชอบ 

6.5 ดาํเนินการจดัพธิกีารมอบประกาศเกยีรตคิณุใหแ้ก่สตรดีเีดน่ตามระเบยีบฯ ในวนัสตรสีากล 
จาํนวน 1 ครัง้/ปี โดยเชญินายก อบต.แสนพนัเป็นประธานในพธิ ี

 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไมใ่ชง้บประมาณ 
 

9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
 สาํนกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 
10. ตวัช้ีวดั/ผลสมัฤทธ์ิ 

10.1 ผลผลิต 
- สตรดีเีดน่ผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคมตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดไดร้บัการยกยอ่งเชดิชู

เกยีรต ิ 
ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 

10.2 ผลลพัธ ์
- สตรดีเีดน่ผูไ้ดร้บัการเชดิชเูกยีรตมิคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัด ี
- มสีตรทีีเ่ป็นบุคคลตนแบบทีด่ ีปรากฏต่อสงัคมสบืไป 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น 
 
2. หลกัการและเหตผุล 

เน่ืองในวโรกาส 5 ธนัวาคม ของทุกปี เป็นวนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
เป็นวนัพอ่แหง่ชาตแิละในวโรกาส 12 สงิหาคมของทุกปี เป็นวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชนีินาถ เป็นวนัแมแ่หง่ชาตซิึง่องคก์ารบรหิารสว่นตําบลไดก้าํหนดเป็นนโยบายในการจดังานวนั
พอ่วนัแมแ่หง่ชาตเิป็นประจาํทุกปีตดิต่อกนัมาเพือ่เทดิทนูพระมหากรณุาธคิุณของพระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชนีินาถ ทีท่รงมต่ีอพสกนิกรชาวไทยอยา่งนานปัการ พระองค์
ทรงเป็นพอ่และแมข่องปวงชนชาวไทยทีเ่ป่ียมลนดว้ยพระเมตตา ทรงหวงใยอยา่งหาทีเ่ปรยีบมไิด ้และเป็น
การเผยแพรพ่ระคุณของพอ่และแมท่ีม่ต่ีอครอบครวั สงัคมและประเทศชาตเิพือ่ใหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นตําบล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 (7) ทีก่าํหนดใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตําบล
มหีน้าทีส่ง่เสรมิการพฒันาเดก็ สตร ีเยาวชน ผูส้งูอาย ุและคนพกิาร ประกอบกบัองคก์ารบรหิารสว่นตําบลมี
แนวทางในการปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
แหง่ชาต ิการบรหิารราชการเพือ่ป้องกนัการทุจรติ ในการเชดิชเูกยีรตแิก่หน่วยงาน/บุคคลในการดาํเนิน
กจิการ การประพฤตตินใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ ์โดยการยกยอ่งเชดิชเูกยีรตผิูท้ีม่คีวามซื่อสตัย ์สจุรติมคีุณธรรม 
จรยิธรรม ยกยอ่งเชดิชเูกยีรตผิูท้ีใ่หค้วามชว่ยเหลอืกจิการสาธารณะของทอ้งถิน่ดงันัน้ องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลจงึไดจ้ดักจิกรรมวนัพอ่ วนัแมแ่หง่ชาต ิคอืการคดัเลอืกพอ่และแมด่เีดน่ในพืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารสว่น
ตําบล เพือ่มอบโล่ประกาศเกยีรตคิุณฯ เป็นการสรา้งแบบฉบบัทีด่ใีหป้รากฏแก่สาธารณชน และใหส้งัคมได้
ตระหนกัถงึหน้าทีอ่นัสาํคญัยิง่ของพอ่ 
และแม ่ทีส่าํคญัเพือ่เป็นแบบอยา่งทีด่ขีองคนในชุมชนต่อไป 
 
3. วตัถปุระสงค ์ 

3.1 เพือ่ยกยอ่งเชดิชเูกยีรตแิก่พอ่ แม ่ผูม้คีวามซื่อสตัย ์สจุรติ ตัง้มัน่อยูใ่นหลกัคณุธรรม จรยิธรรม 
3.2 เพือ่ใหพ้อ่ แม ่ทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกไดเ้ป็นแบบอยา่งทีด่แีก่บุตร ธดิา และสงัคมสบืไป 
 

4. เป้าหมาย 
จดัพธิมีอบโล่ประกาศเกยีรตคิุณแก่พอ่ แมด่เีดน่ จาํนวน 2 ครัง้/ปี ครัง้ละ 16 คน 
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5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
สาํนกังานองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 จดัทาํประกาศกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารคดัเลอืกพอ่ แม ่ดเีด่น ทีม่คีุณสมบตัทิีจ่ะไดร้บัการ

คดัเลอืกใหเ้ป็นพอ่ แม ่ดเีด่น ประจาํปี เพือ่ประกาศใหป้ระชาชนทราบ 
6.2 แจง้ประกาศหลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกใหทุ้กชุมชนในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบล จาํนวน 8 

หมูบ่า้น  เพือ่ใหแ้ต่ละชุมชนดาํเนินการคดัเลอืก กลัน่กรองบุคคลทีส่มควรเสนอชื่อเขา้รบัการคดัเลอืกในชัน้
ตนมายงัองคก์ารบรหิารสว่นตําบล เพือ่ใหค้ณะกรรมการพจิารณากลัน่กรองไดพ้จิารณาอกีครัง้หน่ึง 

6.3 แต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณากลัน่กรองเพือ่ทาํหน้าทีก่ลัน่กรองคุณสมบตัผิูท้ีถู่กเสนอชื่อจาก
ชุมชนต่างๆภายในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบล 

6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพอ่ แม ่ดเีดน่ทีผ่า่นการกลัน่กรองดา้นคุณสมบตั ิโดยเสนอรายชื่อให้
ผูบ้รหิารทราบ 
และเหน็ชอบ 

6.5 ดาํเนินการจดัพธิกีารมอบโล่ ตามระเบยีบฯ ในวนัสาํคญัทีต่รงกบัวนัเฉลมิพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดุลยเดช และของสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิพ์ระบรมราชนีินาถ จาํนวน 
2 ครัง้/ปี โดยเชญิผูว้า่ราชการจงัหวดัสมทุรปราการมาเป็นประธานในพธิมีอบโล ่
 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไมไ่ดใ้ชง้บประมาณ 
 

9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
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สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

10. ตวัช้ีวดั/ผลสมัฤทธ์ิ 
10.1 ผลผลติ 

- มพีอ่แมด่เีด่น ทีไ่ดร้บัเชดิชเูกยีรตไิมน้่อยกวา่รอ้ยละ 80 ของจาํนวนกลุ่มเป้าหมาย 
10.2 ผลลพัธ ์

- พอ่ แมด่เีด่นทีไ่ดร้บัมอบโล่ประกาศเกยีรตคิุณ มคีวามพงึพอ่ใจไมน้่อยกวา่ระดบัด ี
- มพีอ่ แมด่เีดน่ ทีเ่ป็นบุคคลตนแบบแกบุ่ตร ธดิา และสงัคมสบืไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5 มาตรการจดัการในกรณีได้ทราบหรือรบัแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จดัทาํข้อตกลงการปฏิบติัราชการ” 
 
2. หลกัการและเหตผุล 

จากการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนินงานของหน่วยงานภาครฐัไดก้าํหนดดชันี
ในการประเมนิทีค่าํนึงถงึหลกัธรรมาภบิาล จรรยาบรรณสากล และวฒันธรรมของประเทศไทยเป็นหลกั
รวมถงึขอ้เทจ็จรงิของการทุจรติทีเ่กดิขึน้ภายในหน่วยงานของภาครฐั สาเหตุสว่นมากเกดิจากการ
ดาํเนินงานของระดบับุคคล หรอืเกดิจากปจัจยัทางวฒันธรรมขององคก์ร หรอืเกดิจากลกัษณะงานและการ
รบัสิง่ของต่างๆ ทีเ่อือ้ใหเ้กดิการทุจรติ ดงันัน้ วธิกีารบรหิารจดัการภายในองคก์รทีนํ่าไปสูก่ารปรบัเปลีย่น
พฤตกิรรม คา่นิยมและวฒันธรรมขององคก์รใหก้ลายเป็นสิง่ทีย่อ่มรบัไดข้องผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีภ่ายใน
องคก์ร โดยการสรา้งความตระหนกัถงึความรบัผดิชอบและการมสีว่นรว่มในการต่อตา้นการทุจรติภายใน
องคก์ร ของผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีถ่งึแมจ่ะเป็นสิง่ทีย่ากต่อการดาํเนินงานกต็าม แต่เป็นสิง่สาํคญัที่
หน่วยงานตอ้งสรา้งใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงเพือ่นําไปสูอ่งคก์รทีม่คีุณธรรมและความโปรง่ใสในการ
ดาํเนินงาน ตลอดจนเป็นการสรา้งแนวรว่มในการต่อตา้นการทุจรติอนัจะสง่ผลต่อสงัคม ชุมชน และประเทศ
เกดิความตระหนกัถงึภยัจากากรทุจรติและปฏเิสธการทุจรติในทุกรปูแบบดงันัน้ องคก์ารบรหิารสว่นตําบล
แสนพนั จงึไดจ้ดัทาํมาตรการ “จดัทาํขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการ” ทีก่าํหนดดชันีในการประเมนิการ 
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ปฏบิตัริาชการดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ ตามแนวทางการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีขึน้ เพือ่เป็นการพฒันา
วธิกีารดาํเนินงานภายในองคก์รทีจ่ะนําไปสูก่ารยกระดบัคุณธรรมและความโปรง่ใสในการดาํเนินงานให้
สงูขึน้ 
 
3. วตัถปุระสงค ์ 

3.1 เพือ่ใหบุ้คลากรปฏบิตัริาชการดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ มคีุณธรรม ตามแนวทางการบรหิาร
กจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

3.2 เพือ่ใหทุ้กสว่นราชการ (สาํนกั/กอง) นําไปยดึถอืและปฏบิตั ิ
3.3 เพือ่เสรมิสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีม่คีวามโปรง่ใส มคีุณธรรม 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองคก์รปฏบิตัติามเกณฑต์วัชีว้ดัขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการ 
 

5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 จดัทาํขอ้ตกลงในการปฏบิตัริาชการของทุกสว่นราชการระหวา่งสว่นราชการกบัผูบ้รหิารทอ้งถิน่

ทีม่ดีชันีในการประเมนิการปฏบิตัริาชการดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ ตามแนวทางการบรหิารกจิการบา้นเมอืง
ทีด่ ี

6.2 รวบรวมรายงานขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการของทกุสว่นราชการเสนอผูบ้รหิารทราบ 
6.3 ประชาสมัพนัธพ์รอ้มแจง้ใหทุ้กสว่นราชการถอืปฏบิตั ิ
 
 
 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไมใ่ชง้บประมาณ 
 

9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
มกีารจดัทาํขอ้ตกลงการปฏบิตัริาชการ 
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานตรวจสอบท่ีได้ดาํเนินการตามอาํนาจหน้าท่ี
เพ่ือตรวจสอบ  ควบคมุดแูลการปฏิบติัราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
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2. หลกัการและเหตผุล 
กลไกการกาํกบัดแูลองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามกฎหมาย องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แต่ละ

ประเภทไดใ้หอ้าํนาจขา้ราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทัง้ผูว้า่ราชการจงัหวดัและนายอาํเภอ
กาํกบัดแูลใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ดาํเนินกจิการเป็นไปตามกฎหมายอยา่งเครง่ครดัและมี
ประสทิธภิาพตามอาํนาจหน้าทีท่ีก่าํหนดไวใ้นกฎหมายกลไกองคก์รอสิระเพือ่ตรวจสอบการใชอ้าํนาจของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ซึง่ในแงของการทุจรติจะเกีย่วขอ้งกบัการใชจ้า่ยเงนิไปโดยชอบดว้ยกฎหมาย
ระเบยีบขอบงัคบัหรอืไม ่หรอืตรวจสอบเพือ่ใหน้กัการเมอืงทอ้งถิน่และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ดาํเนิน
กจิการต่างๆ อยา่งโปรง่ใสและสจุรติ ซึง่หน่วยงานทัง้สาํนกังานคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ(สตง.) และ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแหง่ชาต ิ(ป.ป.ช.) เป็นองคก์รทีม่หีน้าทีส่าํคญัดงันัน้ 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัจงึไดม้าตรการ “ใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานตรวจสอบ” ขึน้ เพือ่สง่เสรมิ
สนบัสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครฐัและองคก์รอสิระทีม่หีน้าทีต่รวจสอบองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

 
3. วตัถปุระสงค ์ 

เพือ่สง่เสรมิสนบัสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครฐัและองคก์รอสิระทีม่หีน้าทีต่รวจสอบ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใหม้ปีระสทิธภิาพ 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

การตรวจสอบ ควบคุม ดแูลการปฏบิตัริาชการขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัจากหน่วยงาน
ภาครฐัและองคก์รอสิระเป็นอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

6. วิธีดาํเนินการ 
ใหค้วามรว่มมอืกบัหน่วยงานตรวจสอบทัง้จากผูก้าํกบัดแูลและองคก์รอสิระ อาท ิ
- การรบัการตรวจจากสาํนกังานตรวจเงนิแผนดนิ 
- การรบัการตรวจจากคณะทาํงานตรวจประเมนิมาตรฐานการปฏบิตัริาชการประจาํปี หรอื

คณะทาํงาน LPA จงัหวดั 
- การรบัการตรวจจากสาํนกังาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 
 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไมใ่ชง้บประมาณ 
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9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

ทุกกอง องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัใหค้วามรว่มมอืในการตรวจสอบ ควบคุม ดแูลการปฏบิตัริาชการ

ขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัจากหน่วยงานภาครฐัและองคก์รอสิระ 
 

2.5.3 ดาํเนินการใหม้เีจา้หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กรณมีเีรือ่ง 
รอ้งเรยีนกล่าวหาบุคลากรในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีป่ฏบิตัริาชการตามอาํนาจหน้าทีโ่ดยมชิอบ 
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แต่งตัง้ผูร้บัผิดชอบเก่ียวกบัเร่ืองรอ้งเรียน” 
 
2. หลกัการและเหตผุล 

ดว้ยองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแสนพนัมนีโยบายใชห้ลกัธรรมาภบิาลสง่เสรมิใหภ้าคประชาชนเขา้มา
มสีว่นรวมโดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถเสนอเรือ่งรอ้งเรยีน แจง้เบาะแส เสนอขอคดิเหน็ ซึง่สามารถ
ยืน่คาํรอ้งเรยีนผา่นชอ่งทางต่างๆ ไดแ้ก่ ระบบอนิเตอรเ์น็ตทางโทรศพัท ์หรอืแจง้เบาะแสดว้ยตนเองฉะนัน้ 
เพือ่ใหก้ารดาํเนินการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนเป็นไปดว้ยความเรยีบรอย สามารถแก่ไขความเดอืดรอ้นของ
ประชาชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ จงึไดแ้ต่งตัง้คณะทาํงานรบัผดิชอบการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนประจาํองคก์าร
บรหิารสว่นตาํบลแสนพนั รวมถงึจดัทาํคมูอืดาํเนินการเรือ่งรอ้งเรยีนขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั
ขึน้ เพือ่ดาํเนินการมาตรการจดัการในกรณไีดร้บัทราบหรอืรบัแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนต่างๆเจา้หน้าทีร่บัผดิชอบ
ไดถ้อืปฏบิตัใิหเ้ป็นแนวทางเดยีวกนั 

 
3. วตัถปุระสงค ์ 

3.1 เพือ่จดัใหม้เีจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบดาํเนินการรบัแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนต่างๆ 
3.2 เพือ่จดัใหม้มีาตรการจดัการในกรณไีดร้บัทราบหรอืรบัแจง้หรอืตรวจสอบพบการทุจรติเป็นไป

ตามขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบยีบและหลกัเกณฑเ์กีย่วขอ้งอยา่งถูกตอ้ง 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มกีารมอบหมายแต่งตัง้เจา้หน้าทีร่บัผดิชอบดาํเนินการเกีย่วกบัเรือ่งรอ้งเรยีน 
 

5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 กาํหนดผูร้บัผดิชอบเรือ่งรอ้งเรยีน 
6.2 จดัทาํคมูอืดาํเนินการเรือ่งรอ้งเรยีนขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
6.3 จดัประชุมใหค้วามรูเ้จา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบเรือ่งรอ้งเรยีนเพือ่ใชเ้ป็นมาตรฐานในการปฏบิตังิาน

และดาํเนินการแก่ไขปญัหาเรือ่งรอ้งเรยีนทีไ่ดร้บัจากชอ่งทางการรอ้งเรยีนต่างๆ ใหเ้ป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั โดยโปรง่ใสและเป็นธรรม 
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6.4 เผยแพรก่ระบวนการและขัน้ตอนในการดาํเนินงานเกีย่วกบัเรือ่งรอ้งเรยีนขององคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลแสนพนัใหผู้ร้บับรกิาร ผูม้สีว่นไดเ้สยีคสูญัญา ประชาชนทัว่ไป หน่วยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเขา้ใจและใชป้ระโยชน์จากกระบวนการและขัน้ตอนดงักลา่วไดต้รงกบั
ความตอ้งการ 

 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
 ไมใ่ชง้บประมาณ 
 
 
 
 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
เจา้หน้าทีร่บัผดิชอบดาํเนินการเกีย่วกบัเรือ่งรอ้งเรยีนดาํเนินการจดัการเรือ่งรอ้งเรยีนขององคก์าร

บรหิารสว่นตาํบลแสนพนัตามคมูอืดาํเนินการเรือ่งรอ้งเรยีนขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัโดยปฏบิตัิ
ตามขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบยีบและหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งอยา่งถูกตอ้ง 
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3. การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนรวมของภาคประชาชน 
 
3.1 จดัให้มีและเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี 
ส่วนรวมตรวจสอบการปฏิบติัราชการตามอาํนาจหน้าท่ีขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุก
ขัน้ตอน 
 
1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “ปรบัปรงุศนูยข้์อมลูข่าวสารขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้” 
 
2. หลกัการและเหตผุล 

ตามมาตรา 9 แหง่พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 บญัญตัใิหห้น่วยงานของ
รฐัตอ้งจดัใหม้ขีอ้มลูขา่วสารของราชการอยา่งน้อยตามทีก่ฎหมายกาํหนดไวใ้หป้ระชาชนเขา้ตรวจดไูด ้ณ ที่
ทาํการของหน่วยงานของรฐัโดยเรยีกสถานทีท่ีจ่ดัเกบ็รวบรวมขอ้มลูขา่วสารและใหบ้รกิารวา่ “ศนูยข์อ้มลู
ขา่วสาร” โดยมเีจตนารมณ์ใหป้ระชาชนมโีอกาสอยา่งกวา้งขวางในการไดร้บัขา่วสารเกีย่วกบัการดาํเนินการ
ต่างๆ ของรฐั 
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ดงันัน้ เพือ่ใหก้ารดาํเนินการดงักล่าวเป็นไปตามทีก่ฎหมายกาํหนด องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัจงึได้
ใหม้สีถานทีส่าํหรบัประชาชนเขา้ตรวจดขูอ้มลูขา่วสารซึง่ไดร้วบรวมไว ้โดยจดัเป็นศนูยข์อ้มลูขา่วสาร
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั ใหบ้รกิาร ณ ศนูยบ์รกิารรวมองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั โดยมงีาน
ศนูยบ์รกิารขอ้มลูฝา่ยประชาสมัพนัธ ์กองวชิาการและแผนงาน เป็นผูร้บัผดิชอบขอ้มลูขา่วสารต่างๆ ที่
ประชาชนสามารถเขา้ตรวจดไูด ้เพือ่ประชาชนจะไดส้ามารถรบัรูส้ทิธแิละหน้าทีข่องตนอยา่งเตม็ทีใ่นการ
แสดงความคดิเหน็และใชส้ทิธ ิ
ทางการเมอืงไดโ้ดยถูกตอ้งตรงกบัความเป็นจรงิ ในการรกัษาประโยชน์ของตนต่อไป 
 
3. วตัถปุระสงค ์ 

3.1 เพือ่เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารอนัเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอยา่งครบถว้น ถูกตอ้งและไมบ่ดิเบอืน
ขอ้เทจ็จรงิ 

3.2 เพือ่เพิม่ชอ่งทางใหป้ระชาชนไดม้สีว่นรว่มในการตรวจสอบการปฏบิตังิานขององคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลแสนพนั 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ศนูยข์อ้มลูขา่วสารองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแสนพนั จาํนวน 1 แหง่ 
 

5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
ณ ศนูยข์อ้มลูขา่วสารขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั (ภายในศนูยบ์รกิารรวม องคก์าร

บรหิารสว่นตาํบลแสนพนั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 มกีารจดัตัง้ศนูยข์อ้มลูขา่วสารและจดัสถานทีใ่หป้ระชาชนเขา้ตรวจดขูอ้มลู 
6.2 มกีารแต่งตัง้เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบเป็นปจัจุบนั 
6.3 มกีารจดัวางเอกสารขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการบรหิารงานบุคคล การบรหิารงบประมาณ 

การเงนิ การจดัหาพสัดุ การคาํนวณราคา่กลาง รายงานผลการปฏบิตังิานเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีารที่
กฎหมาย ระเบยีบ กฎขอบงัคบัทีก่าํหนดใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตอ้งเผยแพรใ่หป้ระชาชนทราบและ
ตรวจสอบได ้ขอ้มลูครบตามรายการทีก่าํหนด 



74 
 

6.4 มกีารจดัประชุมใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เกีย่วกบัการปฏบิตัติาม 
พ.ร.บ. ขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 

6.5 มกีารใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนเกีย่วกบั พ.ร.บ. ขอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 
6.6 มบีรกิารอนิเตอรเ์น็ตสาํหรบัใหบ้รกิารประชาชนทัว่ไป 
6.7 มกีารจดัเกบ็สถติผิูม้ารบับรกิารและสรปุผลเสนอผูบ้รหิาร 
 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไมใ่ชง้บประมาณ 
 

9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
จาํนวนศนูยข์อ้มลูขา่วสารขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 
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2. หลกัการและเหตผุล 
คุณธรรม จรยิธรรมเป็นหน่ึงในหลกัธรรมาภบิาลทีห่น่วยงานภาครฐัทกุแหง่พงึปฏบิตัเิพือ่ใหเ้กดิการ

บรหิารจดัการทีด่แีละสง่เสรมิองคก์รใหม้ศีกัยภาพและประสทิธภิาพ ซึง่รวมไปถงึความโปรง่ใสการทาํงานที่
จาํเป็นตอ้งมใีนทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครฐั โดยหน่ึงในแนวทางทีจ่ะชว่ยใหเ้กดิความโปรง่ใส
ในการทาํงานคอืการเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร ตามทีร่ฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 
บญัญตัเิกีย่วกบัสทิธกิารรบัรูห้รอืรบัทราบขอ้มลูขา่วสารของราชการวา่ “บุคคลยอ่มมสีทิธไิดร้บัทราบขอ้มลู
หรอืขา่วสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรฐัรฐัวสิาหกจิ หรอืราชการสว่น
ทอ้งถิน่” และตามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดร้ะบุหลกัการและเหตุผลของ
พระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการวา่ในระบอบประชาธปิไตย การใหป้ระชาชนมโีอกาสกวา้งขวางใน
การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัการดาํเนินการต่างๆ ของรฐัเป็นสิง่จาํเป็น เพือ่ทีป่ระชาชนจะสามารถแสดง
ความคดิเหน็และใช ้
สทิธทิางการเมอืงไดโ้ดยถูกตอ้งมากยิง่ขึน้การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั
ใหป้ระชาชนรบัรูอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเรว็จากการทาํงานทีม่ปีระสทิธภิาพจงึเป็นสิง่ทีจ่าํเป็นอยา่งยิง่ซึง่
สอดคลอ้งกบัแผนการดาํเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัดงันัน้ เพือ่เสรมิสรา้งใหอ้งคก์าร
บรหิารสว่นตาํบลแสนพนัมคีวามโปรง่ใสในการทาํงานมากยิง่ขึน้ จงึไดจ้ดักจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรม
จรยิธรรม นําความโปรง่ใสสูอ่งคก์ร เพือ่ใหบุ้คลากรขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลและตวัแทน้ชุมชนไดร้บัรู้
สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารของ 
ราชการและเรยีนรูเ้รือ่งคุณธรรม จรยิธรรม และความโปรง่ใส และเมือ่เกดิความเขา้ใจแลว้จะสามารถขยาย
ผลบอกต่อไปยงัผูใ้กลช้ดิ สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืระหวา่งองคก์ารบรหิารสว่นตําบลกบัภาคประชาชนให้
มคีวามเขม้แขง็ยิง่ขึน้ 
 
3. วตัถปุระสงค ์ 

เพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มกจิกรรมตระหนกัถงึความสาํคญัของการมคีุณธรรม จรยิธรรมและความโปรง่ใสใน
การทาํงานและมคีวามรูเ้กีย่วกบัสทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารตามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผูเ้ขา้รว่มอบรม จาํนวน 30 คน(ตวัแทน้สาํนกั/กอง จาํนวน 10 คน, ตวัแทน้ชุมชน จาํนวน 80 คน) 
ผลการเรยีนรูเ้ฉลีย่ รอ้ยละ 80 ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมมคีวามพงึพอ่ใจ รอ้ยละ 80 
 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 
6. วิธีดาํเนินการ 

ขัน้ตอนที ่1 สาํรวจความตอ้งการอบรม 
ขัน้ตอนที ่2 ออกแบบหลกัสตูร 
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ขัน้ตอนที ่3 ดาํเนินกจิกรรม 
ขัน้ตอนที ่4 วดัผลความรู ้
ขัน้ตอนที ่5 ตดิตามและประเมนิผล 
 
 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไมไ่ดใ้ชง้บประมาณ 
 

9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
ฝา่ยประชาสมัพนัธ ์กองวชิาการและแผนงาน องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
จาํนวนผูเ้ขา้รว่มอบรมรอ้ยละของผลการเรยีนรูเ้ฉลีย่รอ้ยละความพงึพอ่ใจของผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านการเงิน การคลงั พสัด ุและทรพัยสิ์นของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบล และการรบัเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัการเงินการคลงั” 
 
2. หลกัการและเหตผุล 

การบรหิารงานราชการในปจัจุบนั ภาคประชาชนไดเ้ขา้มามสีว่นรวมและมบีทบาทอยา่งมากในการ
บรหิารงานของราชการสว่นทอ้งถิน่ในดา้นต่างๆ การบรหิารงานราชการสว่นทอ้งถิน่ตอ้งสามารถตรวจสอบ
ได ้ตอ้งมคีวามโปรง่ใส ตอ้งใหป้ระชาชนไดร้บัทราบขอ้มลู ขา่วสาร ในการดาํเนินกจิกรรมต่างๆ เพือ่เป็น
การป้องกนัมใิหเ้กดิการทุจรติและประพฤตมิชิอบเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ภาครฐัและภาคประชาชน 

 
3. วตัถปุระสงค ์ 

เพือ่เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารในการปฏบิตังิานใหป้ระชาชนไดร้บัรู ้เพือ่ประชาสมัพนัธก์ารปฏบิตังิาน
ของภาครฐัเพือ่สง่เสรมิบทบาทการมสีว่นรวมของภาคประชาชนในการตดิตามตรวจสอบการทุจรติประพฤติ
มชิอบในภาครฐัเสรมิสรา้งและพฒันาเครอืขา่ยในการตดิตามและตรวจสอบการทุจรติและประพฤตมิชิอบใน
ภาครฐัใหม้คีวามเขม้แขง็เพือ่ใหม้รีะบบ และกลไกในการป้องกนัและตรวจสอบมใิหเ้กดิการทุจรติ หรอืการ
ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยมชิอบในภาครฐั 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนภายในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบล 
 

5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

6. วิธีดาํเนินการ 
เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารเกีย่วกบังบประมาณ รายการบญัชรีบัจา่ยเงนิประจาํปี และการจดัซือ้จดัจา้ง 

จดัหาพสัดุต่างๆรวมถงึการประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัการชาํระภาษทีอ้งถิน่ และการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนทางดา้น
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การเงนิการคลงั ผา่นทางเวบ็ไซตข์ององคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั และปิดประกาศขอ้มลูดงักล่าวที่
บอรด์ประชาสมัพนัธข์ององคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 

 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไมใ่ชง้บประมาณ 
 
 
 

9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
ประชาชนไดร้บัรูข้อ้มลูขา่วสารทีส่าํคญัของทางราชการ ประชาชนมโีอกาสไดต้รวจสอบการ

บรหิารงานขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลทาํใหล้ดการทุจรติและประพฤตมิชิอบ มคีวามโปรง่ใสในการ
ปฏบิตังิาน 
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จดัให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมลูข่าวสารขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลแสนพนั” 
 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของมาตรการ 

ดว้ยพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กาํหนดให้
หน่วยงานของรฐัจะตอ้งจดัใหม้กีารเผยแพรข่อ้มลูทีส่าํคญัๆ ของหน่วยงาน เชน โครงสรา้งและการจดั
องคก์ร อาํนาจหน้าที ่แผนงาน โครงการและอื่นๆดงันัน้ องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัจงึไดต้ระหนกั
และเหน็ความสาํคญัของการเผยแพรข่อ้มลูทีส่าํคญัๆ ของหน่วยงานผา่นทางชอ่งทางทีห่ลากหลาย เพือ่ให้
การเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ หน่วยประชาสมัพนัธ ์ณ ทีท่าํการของ
หน่วยงาน เวบ็ไซตข์องหน่วยงานหรอืสือ่สงัคม (Social Media) หมายเลขโทรศพัทเ์ฉพาะ การเผยแพร่
ขอ้มลูทางสือ่สิง่พมิพต่์างๆ โทรทศัน์วทิย ุสือ่อเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ ทัง้น้ี เพือ่ใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบ
การปฏบิตัริาชการตามอาํนาจ 
หน้าทีแ่ละเขา้ถงึขอ้มลูตามภารกจิหลกัขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัไดง้ายและสะดวกมากขึน้ 
 
3. วตัถปุระสงค ์ 
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3.1 เพือ่ใหม้ชีอ่งทางการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารของหน่วยงานทีห่ลากหลาย 
3.2 เพือ่ใหป้ระชาชนหรอืผูร้บับรกิารสามารถเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารไดส้ะดวกมากยิง่ขึน้ 
3.3 เพือ่ใหม้ชีอ่งทางในการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนทีเ่ขา้ถงึประชาชนไดง้า่ย 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ชอ่งทางในการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารของหน่วยงาน จาํนวนไมน้่อยกวา่ 7 ชอ่งทาง 
 

5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
พืน้ทีท่ ัง้ในและนอกเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

6. วิธีดาํเนินการ 
จดัใหม้แีละเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารในชอ่งทางทีเ่ป็นการอาํนวยความสะดวกแก่ประชาชน ไดแ้ก่ 
- บอรด์หน้าสาํนกังานองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
- บอรด์ประชาสมัพนัธข์ององคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัรานคา่ชุมชนตามชุมชน/หมูบ่า้น 
- ประกาศเสยีงตามสาย/วทิยชุุมชน/หอกระจายขา่ว/รถกระจา่ยเสยีง/หน่วยประชาสมัพนัธเ์คลื่อนที ่
- ศนูยข์อ้มลูขา่วสารขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ มเีจา้หน้าทีใ่หบ้รกิารประจาํและใหป้ระชาชน

สบืคนไดเ้อง 
- จดัสง่เอกสารเผยแพรร่ายงานประจาํปี 
- ประชาสมัพนัธข์อ้มลูการดาํเนินงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ผา่นสือ่มวลชน/การจดัแถลง

ขาว 
-  หนงัสอืพมิพห์รอืวทิยทุอ้งถิน่ 

- ประกาศผา่นเวบ็ไซต/์เวบ็บอรด์/เฟสบุค ทีม่ขีอ้มลูผลการดาํเนินงานขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ 

- รายการ TV 
- รายการทาง Youtube ออนไลน์ 
 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไมใ่ชง้บประมาณ 

 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

สาํนกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
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จาํนวนชอ่งทางในการเผยแพรข่อ้มลูขา่วสารของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 การรบัฟังความเหน็ การรบัและตอบสนองเร่ืองร้องทุกขข์องประชาชน 
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1. ช่ือโครงการ : การดาํเนินงานศนูยร์บัเร่ืองราวร้องทุกขอ์งองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั เป็นหน่วยงานภาครฐัทีเ่น้นการใหบ้รกิารประชาชน และมี
เป้าหมายใหม้กีารบรกิารประชาชนในดา้นต่างๆ ทีอ่ยูใ่นอาํนาจหน้าทีด่ว้ยความรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ และ
เกดิประโยชน์ต่อประชาชนผูร้บับรกิารโดยตรง โดยถอืวา่ประชาชนเป็นศนูยก์ลางทีจ่ะไดร้บัการบรกิารอยา่ง
สะดวกรวดเรว็ และลดภาระของประชาชนเป็นสาํคญัดงันัน้ เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานดา้นบรกิารเป็นไปอยา่ง
ต่อเน่ืองและเป็นการอาํนวยความสะดวกและตอบสนองความตอ้งการของประชาชน องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลแสนพนัจงึมกีารจดัตัง้ศนูยร์บัเรือ่งราวรอ้งทุกขเ์พือ่ไวส้าํหรบัรบัเรือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทุกขจ์ากประชาชน
ทีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นต่างๆ 

 
3. วตัถปุระสงค ์ 

3.1 เพือ่รบัทราบปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชนในพืน้ที ่และจะไดแ้ก่ไขปญัหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
หรอืนํามาเป็นขอ้มลูในการทาํแผนงานโครงการแก่ไขปญัหาต่อไป 

3.2 เพือ่อาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนทีม่าตดิต่อราชการ ณ สาํนกังานองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
แสนพนั 

3.3 เพือ่เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งบุลากรขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลกบัประชาชนใน
พืน้ที ่

 
4. เป้าหมาย 

ใหบ้รกิารรบัเรือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์จากประชาชนในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัความเดอืดรอ้นราํคาญหรอืผูม้ี
สว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง โดยการปฏบิตัริาชการตอ้งสามารถใหบ้รกิารไดอ้ยา่งมคีุณภาพ สามารถดาํเนินการ
แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาทีก่าํหนด สรา้งความเชื่อมัน่ไวว้า่งใจ รวมถงึตอบสนองตามความคาดหวงั/ความ
ตอ้งการของประชาชนผูร้บับรกิาร และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีม่คีวามหลากหลายและมคีวามแตกต่างกนัได้
อยา่งเหมาะสมและมกีารจดัเตรยีมระบบการแก่ไขหรอืบรรเทาปญัหาและผลกระทบใดๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้
ตามมาได ้

 
5. วิธีดาํเนินการ 

5.1 จดัทาํคาํสัง่แต่งตัง้เจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบรบัเรือ่งรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์
5.2 เผยแพรป่ระชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบชอ่งทางในการรอ้งทุกข/์รอ้งเรยีน 
5.3 นําเรือ่งเสนอคณะผูบ้รหิารพจิารณาสัง่การเจา้หน้าทีผู่เ้กีย่วขอ้ง เพือ่แก่ไขปญัหาตามความ

จาํเป็นและเรง่ดว่น 
5.4 แจง้ผลการปฏบิตังิานใหผู้ร้องทราบ 
 

6. ระยะเวลาดาํเนินการ 
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ใหบ้รกิารในวนั เวลาราชการวนัจนัทร ์– วนัศุกร ตัง้แต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยชอ่งทางรอ้ง
ทุกข/์รอ้งเรยีน ดงัน้ี 

6.1 สาํนกังานองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
6.2 ทางโทรศพัทห์มายเลข 042-053 569 ทางโทรสารหมายเลข 042 -053 569 
6.3 ทางเวบ็ไซต ์
6.4 ทางไปรษณยี ์
 
 

7. งบประมาณดาํเนินการ 
ไมใ่ชง้บประมาณ 
 

8. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตําบล องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

9. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
9.1 มสีถติจิาํนวนเรือ่งรอ้งทุกข/์รอ้งเรยีน ประจาํสปัดาห/ประจาํเดอืน ทาํใหเ้หน็วา่ประชาชนไดม้ี

สว่นรว่มในการสอดสองดแูลสงัคมและการอยูร่วมกนั แสดงใหเ้หน็ถงึการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นรว่ม
ในการดาํเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 

9.2 สามารถดาํเนินการแก่ไขปรบัปรงุตามเรือ่งทีป่ระชาชนรอ้งเรยีน/รอ้งทุกข ์
9.3 แจง้ผลการดาํเนินการใหผู้ร้อ้งเรยีนทราบภายใน 15 วนั 
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการกาํหนดช่องทางกระบวนการเรื่องร้องเรียน  
 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 

ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัเป็นหน่วยบรกิารดา้นสาธารณสขุ ในการ
ใหบ้รกิารแก่ประชาชนแบบองคร์วมผสมผสานและต่อเน่ือง สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชน
ทัง้ในดา้นการรกัษาพยาบาลและการสง่เสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรค เพือ่มุง่เน้นใหป้ระชาชนไดร้บั
บรกิารทีม่มีาตรฐานอยา่งเทาเทยีมกนั ทัว่ถงึเสมอภาคตามรฐัธรรมนูญของประเทศไทยการแสดงความ
คดิเหน็ของประชาชน เป็นกลไกหน่ึงในการนํามาพฒันาปรบัปรงุบรกิารใหด้ยีิง่ขึน้ รวมทัง้เป็นชอ่งทางทีเ่ปิด
ใหป้ระชาชนไดม้สีว่นรวม และไดร้บับรกิารทีม่คีวามเทาเทยีมและโปรง่ใส 

 
3. วตัถปุระสงค ์ 

3.1 เพือ่เป็นชอ่งทางในการรบัเรือ่งรอ้งเรยีน หรอืรบัความคดิเหน็ ขอเสนอแนะจากประชาชน 
3.2 เพือ่ใหป้ระชาชนไดท้ราบขัน้ตอน และกระบวนการในการรอ้งเรยีน 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มชีอ่งทางและกาํหนดขัน้ตอนกระบวนการในการรอ้งเรยีน 
 

5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ กองการแพทย ์องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

6. วิธีดาํเนินการ 
จดัทาํขัน้ตอนกระบวนการ และชอ่งทางในการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนจากประชาชน ไดแ้ก่ 
- กล่องรบัความคดิเหน็ตดิตัง้ไว ้ณ บรเิวณจุดใหบ้รกิารผูป้yวย ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุองคก์าร

บรหิารสว่นตาํบลแสนพนั 



85 
 

- ผา่นเวบ็ไซตอ์งคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
- ผา่น facebook ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ กองการแพทย ์องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
ตุลาคม 2562 – กนัยายน 2564 
 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผูร้บัผิดชอบ 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
ประชาชนไดร้บัทราบขัน้ตอน กระบวนการ และแสดงความคดิเหน็ผา่นชอ่งทางในการรบัเรือ่ง

รอ้งเรยีน 
 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัเคล่ือนท่ี 
 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัเป็นหน่วยงานภาครฐัทีเ่น้นการใหบ้รกิารประชาชน และมี
เป้าหมายใหม้กีารบรกิารประชาชนในดา้นต่างๆ ทีอ่ยูใ่นอาํนาจหน้าทีด่ว้ยความรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ และ
เกดิประโยชน์ต่อประชาชนผูร้บับรกิารโดยตรง โดยถอืวา่ประชาชนเป็นศนูยก์ลางทีจ่ะไดร้บัการบรกิารอยา่ง
สะดวกรวดเรว็และลดภาระของประชาชนเป็นสาํคญัดงันัน้ เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานดา้นบรกิารประชาชน
เป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและเป็นการใหบ้รกิารในเชงิรกุ จงึไดจ้ดัทาํโครงการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั
เคลื่อนที ่เพือ่สาํรวจความตอ้งการของประชาชนตามครวัเรอืนวา่ตอ้งการใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ดาํเนินการใหบ้รกิารในดา้นใดบา้ง และใหบ้รกิารงานดา้นต่างๆ ซึง่อยูใ่นอาํนาจหน้าที ่อาจดาํเนินการดว้ย
ตนเองหรอืรว่มมอืกบัองคก์รเอกชนโดยเน้นใหบ้รกิารฟรแีก่ประชาชน หรอืหากจาํเป็นตอ้งคดิวา่บรกิารกใ็ห้
คดิในอตัราถกูทีส่ดุ เพือ่ใหป้ระชาชนเดอืดรอ้นน้อยทีส่ดุ 
รวมกบัการประชุมเวทปีระชาคมทาํแผนพฒันาชุมชน 
 
3. วตัถปุระสงค ์ 

3.1 เพือ่อาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไมต่อ้งเดนิทางมารบับรกิาร ณ สาํนกังานองคก์าร
บรหิารสว่นตาํบล ซึง่อาจเสยีคา่ใชจ้า่ยหรอืเสยีเวลาเพิม่ขึน้ 

3.2 เพือ่รบัทราบปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชนในพืน้ที ่และจะไดแ้ก่ไขปญัหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
หรอืนํามาเป็นขอ้มลูในการทาํแผนงาน โครงการแก่ไขปญัหาต่อไป 
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3.3 เพือ่เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งบุคลากรขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลกบัประชาชนใน
พืน้ที ่

 
4. เป้าหมาย/ผลลพัธ ์

นําบรกิารในหน้าทีข่องทุกสว่นงานขององคก์ารบรหิารสว่นตําบล ออกไปใหบ้รกิารแก่ประชาชน
หมนุเวยีนชุมชนต่างๆ ในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบลทัง้หมด รวมกบัการประชมุเวทปีระชาคมทาํ
แผนพฒันาชุมชน 

 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 

กาํหนดใหอ้อกองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเคลื่อนทีร่วมกบัการประชุมเวทปีระชาคมทาํแผนพฒันา
ชุมชน ในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั โดย แบ่งเป็นแต่ละเขตตามเขตเลอืกตัง้ 

 
6. วิธีดาํเนินการ 

1. จดัทาํร่างโครงการเสนอคณะผูบ้ริหารพิจารณาอนุมติั 
2. จดัหางบประมาณเพือ่สนบัสนุนโครงการใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย 
3. ประสานงานกบัทุกกองทกุฝา่ย เพือ่คดัเลอืกกจิกรรมและงานในหน้าทีท่ีจ่ะนําไปใหบ้รกิารแก่

ประชาชนในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบลทัง้หมด 
4. กาํหนดสถานที ่วนั เวลา ในการออกใหบ้รกิารเคลื่อนที ่(รวมกบักองสวสัดกิารสงัคมในการ

ประชาคมทาํแผนพฒันาชุมชน 
5. ประสานงานกบัทุกสว่นงาน 
 
 
 
 
 
 
 

6. วิธีดาํเนินการ 
1. จดัทาํรา่งโครงการเสนอคณะผูบ้รหิารพจิารณาอนุมตั ิ
2. จดัหางบประมาณเพือ่สนบัสนุนโครงการใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย 
3. ประสานงานกบัทุกกองทกุฝา่ย เพือ่คดัเลอืกกจิกรรมและงานในหน้าทีท่ีจ่ะนําไปใหบ้รกิารแก่

ประชาชนทัง้ 17 ชุมชน 
4. กาํหนดสถานที ่วนั เวลา ในการออกใหบ้รกิารเคลื่อนที ่ 
5. ประสานงานกบัทุกสว่นการงาน 
6. ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบลวงหน้าทางเสยีงตามสาย และรถประชาสมัพนัธเ์คลื่อนที ่
7. นํากจิกรรมงานในหน้าทีอ่อกบรกิารประชาชน 
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8. ประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
กาํหนดออกใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตําบลเคลื่อนทีร่วมกบัการประชุมเวทปีระชาคมทาํแผนพฒันา

ชุมชน ในเดอืนมนีาคม 2562 
 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
20,000 บาท 
 

9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตําบล องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 มสีถติจิาํนวนประชาชนทุกชุมชนทีอ่ยูใ่นเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบล ซึง่ไดเ้ขา้รว่ม

โครงการฯ ไดร้บับรกิารทีส่ะดวก รวดเรว็ประหยดั พรอ้มทัง้ไดร้บัทราบนโยบายต่างๆ ขององคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลแสนพนัอยา่งทัว่ถงึ 

10.2 ประชาชนทุกชุมชนทีอ่ยูใ่นเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบล มโีอกาสไดแ้สดงความคดิเหน็โดยมี
เจา้หน้าทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นตําบลรวมรบัฟงัทัง้ในเรือ่งการดาํเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นตําบล 
และความตอ้งการดา้นสาธารณูปโภคของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนัเคล่ือนท่ี 
2.  

2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
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องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัเป็นหน่วยงานภาครฐัทีเ่น้นการใหบ้รกิารประชาชน และมี
เป้าหมายใหม้กีารบรกิารประชาชนในดา้นต่างๆ ทีอ่ยูใ่นอาํนาจหนาทีด่ว้ยความรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ และ
เกดิประโยชนต่อประชาชนผูร้บับรกิารโดยตรง โดยถอืวา่ประชาชนเป็นศนูยก์ลางทีจ่ะไดร้บัการบรกิารอยา่ง
สะดวกรวดเรว็และลดภาระของประชาชนเป็นสาํคญัดงันัน้ เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานดา้นบรกิารประชาชน
เป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและเป็นการใหบ้รกิารในเชงิรกุ จงึไดจ้ดัทาํโครงการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั
เคลื่อนที ่เพือ่สาํรวจความตอ้งการของประชาชนตามครวัเรอืนวา่ตอ้งการใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตําบล
ดาํเนินการใหบ้รกิารในดา้นใดบาง และใหบ้รกิารงานดา้นต่างๆ ซึง่อยูใ่นอาํนาจหนาที ่อาจดาํเนินการดว้ย
ตนเองหรอืรวมมอืกบัองคก์รเอกชนโดยเน้นใหบ้รกิารฟรแีกป้ระชาชน หรอืหากจาํเป็นตอ้งคดิวา่บรกิารกใ็ห้
คดิในอตัราถกูทีส่ดุ เพือ่ใหป้ระชาชนเดอืดรอนน้อยทีส่ดุรวมกบัการประชุมเวทปีระชาคมทาํแผนพฒันา
ชุมชน 

 
3. วตัถปุระสงค ์ 

3.1 เพือ่อาํนวยความสะดวกแกป้ระชาชนโดยไมต่อ้งเดนิทางมารบับรกิาร ณ สาํนกังานองคก์าร
บรหิารสว่นตาํบล ซึง่อาจเสยีคา่ใชจ้า่ยหรอืเสยีเวลาเพิม่ขึน้ 

3.2 เพือ่รบัทราบปญัหาความเดอืดรอนของประชาชนในพืน้ที ่และจะไดแ้กไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
หรอืนํามาเป็นขอมลูในการทาํแผนงาน โครงการแกไ้ขปญัหาต่อไป 

3.3 เพือ่เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งบุคลากรขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลกบัประชาชนใน
พืน้ที ่
 
4. เป้าหมาย/ผลลพัธ ์

นําบรกิารในหนาทีข่องทุกสว่นงานขององคก์ารบรหิารสว่นตําบล ออกไปใหบ้รกิารแกป้ระชาชน
หมนุเวยีนชุมชนต่างๆ ในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบลทัง้หมด รวมกบัการประชมุเวทปีระชาคมทาํ
แผนพฒันาชุมชน 

 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 

กาํหนดใหอ้อก อบต. เคลื่อนทีร่วมกบัการประชุมเวทปีระชาคมทาํแผนพฒันาชุมชน ในเขตองคก์าร
บรหิารสว่นตาํบลแสนพนั โดยแบ่งเป็นแต่ละเขตตามเขตเลอืกตัง้ 

 
6. วิธีดาํเนินการ 

1. จดัทาํรา่งโครงการเสนอคณะผูบ้รหิารพจิารณาอนุมตั ิ
2. จดัหางบประมาณเพือ่สนบัสนุนโครงการใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย 
3. ประสานงานกบัทุกกองทกุฝา่ย เพือ่คดัเลอืกกจิกรรมและงานในหนาทีท่ีจ่ะนําไปใหบ้รกิารแก้

ประชาชนในเขต 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลทัง้หมด 

4. กาํหนดสถานที ่วนั เวลา ในการออกใหบ้รกิารเคลื่อนที ่(สาํนกัปลดัในการประชาคมทาํ
แผนพฒันาชุมชน 
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5. ประสานงานกบัทุกสว่นงาน 
 
 
 
 

6. วิธีดาํเนินการ 
1. จดัทาํร่างโครงการเสนอคณะผูบ้ริหารพิจารณาอนุมติั 
2. จดัหางบประมาณเพือ่สนบัสนุนโครงการใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย 
3. ประสานงานกบัทุกกองทกุฝา่ย เพือ่คดัเลอืกกจิกรรมและงานในหนาทีท่ีจ่ะนําไปใหบ้รกิารแก้

ประชาชนทัง้ 8 หมูบ่า้น 
4. กาํหนดสถานที ่วนั เวลา ในการออกใหบ้รกิารเคลื่อนที ่(สาํนกัปลดัในการประชาคมทาํ

แผนพฒันาชุมชน) 
5. ประสานงานกบัทุกสว่นการงาน 
6. ประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบลวงหนาทางเสยีงตามสาย และรถประชาสมัพนัธเ์คลื่อนที ่

ตวัอยา่งแผนปฏบิตักิารปองกนัการทุจรติ ๑๐๕ 
7. นํากจิกรรมงานในหนาทีอ่อกบรกิารประชาชน 
8. ประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
กาํหนดออกใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตําบลเคลื่อนทีร่วมกบัการประชุมเวทปีระชาคมทาํแผนพฒันา

ชุมชน ในเดอืนมนีาคม 2562 
 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
20,000 บาท 
 

9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
สาํนกัปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตําบล องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 มสีถติจิาํนวนประชาชนทุกชุมชนทีอ่ยูใ่นเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบล ซึง่ไดเ้ขา้รวม

โครงการฯ ไดร้บับรกิารทีส่ะดวก รวดเรว็ประหยดั พรอมทัง้ไดร้บัทราบนโยบายต่างๆ ขององคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลแสนพนัอยา่งทัว่ถงึ 

10.2 ประชาชนทุกชุมชนทีอ่ยูใ่นเขต อบต. มโีอกาสไดแ้สดงความคดิเหน็โดยมเีจา้หนาทีข่อง
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลรวมรบัฟงัทัง้ในเรือ่งการดาํเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นตําบล และความ
ตอ้งการดา้นสาธารณูปโภคของประชาชน 
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการแต่งตัง้คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทาํแผนพฒันาองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
 

2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาองคก์รปกครองสว่นทองถิน่ พ.ศ. 

2548 หมวด 1องคก์รจดัทาํแผนพฒันา ขอ 7 (2) และขอ 9 กาํหนดใหม้อีงคก์รและโครงสรา้งขององคก์ร
จดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทองถิน่ในรปูของคณะกรรมการดงันัน้ เพือ่ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลแสนพนัในฐานะองคก์รปกครองสว่นทองถิน่รูป้แบบองคก์ารบรหิารสว่นตําบล มอีงคก์รในการจดัทาํ
แผนพฒันาตามระเบยีบระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทองถิน่ 
พ.ศ. 2548 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั โดยกองวชิาการและแผนงาน จงึแต่งตัง้คณะกรรมการ
สนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแสนพนัขึน้ 

 
3. วตัถปุระสงค ์ 

เพือ่สง่เสรมิใหบุ้คลากรขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลและตวัแทน้ประชาชนจากทุกภาคสว่นไดม้ี
สว่นรวมและแสดงความคดิเหน็ในการจดัทาํรา่งแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสน
พนัและแผนพฒันาสีปี่องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัใหส้อดคลองกบัประเดน็หลกัการพฒันาทีป่ระชาคม
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลฯ และคณะกรรมการพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนักาํหนดดว้ยความ
ถูกตอ้ง โปรง่ใส และสจุรติ 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแสนพนั จาํนวน 16 คน 
 

5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
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6. วิธีดาํเนินการ 

6.1 จดัประชุมคณะกรรมการชุมชน เพือ่คดัเลอืกผูแ้ทน้ประชาคมองคก์ารบรหิารสว่นตําบล 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 

คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแสนพนับางตําแหนงใน
ปจัจุบนัจะครบวา่ระการดาํรงตําแหนง 2 ปีตามทีร่ะเบยีบฯ กาํหนด ในวนัที ่16 กนัยายน 2562 องคก์าร
บรหิารสว่นตาํบลจงึตอ้งดาํเนินการคดัเลอืกบุคคลในตาํแหนงดงักล่าวมาดาํรงตําแหนงคณะกรรมการ
สนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแสนพนัแทน้กรรมการฯ ทีค่รบวา่ระการดาํรงตํา
แหนง ภายใน 30กนัยายน 2562 เพือ่ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํ
แผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทองถิน่ 
พ.ศ. 2558 หมวด 1 องคก์รจดัทาํแผนพฒันา ขอ 7(2) และขอ 9 ทีก่าํหนด 
 
8. งบประมาณดาํเนินการ 

ไมใ่ชง้บประมาณ 
 
 

9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
งานวเิคราะหน์โยบายและแผน ฝา่ยแผนงานและงบประมาณ กองวชิาการและแผนงาน องคก์าร

บรหิารสว่นตาํบลแสนพนั 
 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัมคีณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาองคก์ารบรหิาร

สว่นตําบลแสนพนัเพือ่เป็นองคก์รในการยกรา่งหรอืจดัทาํรา่งแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลแสนพนัและรา่งแผนพฒันาสีปี่องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัเพือ่ใชเ้ป็นแผนพฒันาในการพฒันา
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัความตอ้งการของประชาคมและชมุชนในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
แสนพนั ดว้ยความถูกตอ้ง โปรง่ใส สจุรติ และใหค้วามสาํคญัในการต่อตา้นการทจุรติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



92 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ช่ือโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจดัทาํแผนชมุชน 
 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 

การพฒันาและสรา้งการเรยีนรู ้เพือ่มุง่เน้นยกระดบัการมสีว่นรวมของประชาชน ในการพฒันา
ทอ้งถิน่เป็นสาํคญัจงึควรใหค้ณะกรรมการชุมชนซึง่ถอืวา่เป็นประชาชนกลุ่มหน่ึงในชุมชน สรา้งแผนชุมชน
ขึน้มาดว้ยตนเอง ดงัความหมายของแผนแมบ่ทชมชนุทีว่า่ “แผนชมุชนเป็นการทาํงานเพือ่ตอ้งการใหชุ้มชน
สามารถบรหิารจดัการเอง กําหนดทศิทางของตนเอง”การสรา้งภมูคิุมกนั ป้องกนัเงือ่นไขจากภายนอกเขา้
ไปทาํใหชุ้มชนเปลีย่นแนวคดิวฒันธรรมดัง้เดมิ และวิง่ตามกระแสเงนิ ทาํใหชุ้มชนไดร้บัการเรยีนรู ้รูจ้กั
ชุมชนของตนเองสามารถคน้หาทรพัยย์ากรและศกัยภาพของตนเอง ตลอดจนการทาํโครงการแก่ไขปญัหา
ในอนาคตได ้และการประสานกบัหน่วยงานทุกภาคสว่น เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืเป็นพลงัสาํคญัในการแก่ไข
ปญัหาทีต่อบมนองความตอ้งการของชุมชน ในปจัจุบนัและป้องกนัปญัหาทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตได ้

 
3. วตัถปุระสงค ์ 
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เพือ่ใหค้นในชมุชนไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูร้วมกนัไดเ้หน็ขอ้เดน่ ขอ้ด ีโอกาสและขอ้จาํกดัของชุมชน
ในการพฒันาอยา่งมเีป้าหมายมชีอ่งทางในการแก่ไขปญัหาของชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสมและครอบคลุม
สามารถกาํหนดกจิกรรมทีต่อบสนองความตอ้งการของชุมชนไดค้ดิเป็นและกลาทีจ่ะตดัสนิใจดว้ยตนเองได ้

 
4. เป้าหมาย 

ทกุหมูบ่า้นในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

5. วิธีดาํเนินการ 
5.1 ประชุมผูบ้รหิาร กาํนนัผูใ้หญ่บาน เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเพือ่วา่งแผนการดาํเนินงาน 
5.2 ประชาสมัพนัธโ์ครงการพรอ้มใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนในพืน้ที ่โดยใชห้อกระจายขา่วและเสยีง

ตามสายในหมูบ่า้น 
5.3 ดาํเนินการจดัทาํแผนชุมชนของทุกหมูบ่า้นตามกาํหนดการ 
5.4 สง่แผนชุมชนใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

6. ระยะเวลาการดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ 2562 - 2564) 
 

7. งบประมาณดาํเนินการ 
ไมไ่ดใ้ชง้บประมาณ 
 

8. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
สาํนกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 
 
 
 
 
 

9. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
ชุมชนสามารถวา่งแผนจดัการกบัทรพัยก์รหรอืทุนในชุมชน ทัง้ทุนบุคคลและทุนสงัคมทีม่อียูไ่ด้

อยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพชุมชนคนในชุมชนไดร้บัผลประโยชน์รวมกนัอยา่งทัว่ถงึและเทาเทยีม
ความรว่มมอืกนัของคนในชุมชนจะก่อใหเ้กดิทศันคตทิีด่ ีเอือ้อาทรต่อกนัได ้รวมทัง้ปลกูฝงัทศันคต ิคา่นิยม
ทีด่ใีหก้บัลกูหลานสามารถหาแนวรว่มในการทาํงานเพือ่พฒันาชุมชนทอ้งถิน่ของตนเองได ้
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการแต่งตัง้ตวัแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรบังานจ้าง 
  
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 



95 
 

ตามทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัไดด้าํเนินการตามขอบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจาํปีใน
ดา้นการจดัซือ้จดัจา้งขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในรอบปีงบประมาณ และสง่เสรมิใหภ้าคประชาชน 
(ประชาคม) ใหม้สีว่นรวมอยา่งแขง็ขนักบัมาตรการการป้องกนัการทุจรติในองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสน
พนั 

 
3. วตัถปุระสงค ์ 

เพือ่เป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวธิผีา่นการประชาคม) ในการมสีว่นรวมกบัองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลแสนพนัอยา่งแขง็ขนัสาํหรบัการทาํงานขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัไดม้กีฎหมาย ระเบยีบ 
ขอบงัคบั กาํหนดใหภ้าคประชาชนและสง่เสรมิกลไกภาคประชาชน (โดยวธิผีา่นการประชาคม) ใหม้ี
สว่นรวมอยา่งแขง็ขนั กบัมาตรการการป้องกนัการทุจรติในองคก์ารบรหิารสว่นตําบลนัน่คอืไดท้าํหน้าที่
อยา่งถูกตอ้ง 

 
4. เป้าหมาย 

ตวัแทน้ประชาคมหมูบ่า้นทัง้ 8  หมูบ่า้น 
 

5. วิธีการดาํเนินการ 
5.1 สง่เสรมิกลไกภาคประชาชน (โดยผา่นการประชาคม) ใหม้สีว่นรวมกบัองคก์ารบรหิารสว่น

ตําบลแสนพนัอยา่งแขง็ขนัสาํหรบัการทาํงานขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัไดม้กีฎหมายระเบยีบ 
ขอบงัคบั กาํหนดใหภ้าคประชาสงัคม (ตวัแทน้ประชาคม) ตอ้งไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลแสนพนัในหลายๆ สว่น เชน ใหต้วัแทน้ประชาคมมสีว่นรวมเป็นกรรมการตามระเบยีบฯ วา่ดว้ยการ
พสัดุ เชน เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา่เป็นกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา่เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรบัพสัดุเป็นกรรมการตรวจการจา้ง ฯลฯ 

5.2 มกีารฝึกอบรมตวัแทน้ประชาคมใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งระเบยีบฯวา่ดว้ยการพสัดุ เพือ่
เรยีนรูท้าํความเขา้ใจระเบยีบต่างๆ จะไดป้ฏบิตัไิดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
6. ระยะเวลาการดาํเนินการ 

ดาํเนินการทุกปีงบประมาณ 
 

7. งบประมาณดาํเนินการ 
ไมใ่ชง้บประมาณ 
 

8. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
สาํนกัปลดัและสว่นการคลงั องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 

 
 
 



96 
 

 
 
 
 
9. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์

9.1 ภาคประชาชนมสีว่นรว่มในการดาํเนินงานและตรวจสอบการดาํเนินงานขององคก์ารบรหิาร
สว่นตําบลแสนพนั 

9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนกัถงึสทิธ ิหน้าทีแ่ละบทบาทในการมสีว่นรวมและตรวจสอบการ
ดาํเนินงานของหน่วยงานทอ้งถิน่ของตนเอง 
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1. ช่ือโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามแนวทางและวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ขีององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ซึง่สอดคลอ้งกบั
หมวด 5 และหมวด 7 แหง่พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 
2546 

1. การบรหิารราชการเพือ่ใหเ้กดิผลสมัฤทธิต่์อภารกจิของรฐั 
2. การบรหิารราชการอยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิความคุมคา่ในเชงิภารกจิของรฐั 
3. การปรบัปรงุภารกจิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
4. การประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 
ดงันัน้ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารงานขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัใหเ้กดิความ

โปรง่ใส ตรวจสอบไดเ้สรมิสรา้งบทบาทของประชาชน เขา้มามสีว่นรวมกบัประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมูบ่า้น 
และเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางและวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ขีององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ซึง่
สอดคลอ้งกบัหมวด 5 และหมวด 7 แหง่พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการ
บา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 

 
3. วตัถปุระสงค ์ 

1. เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารงานองคก์ารบรหิารสว่นตําบล ใหเ้กดิความโปรง่ใส 
ตรวจสอบได ้เสรมิสรา้งบทบาทของประชาชน 

2. เพือ่เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรวมและแสดงความคดิเหน็ในการบรหิารงานของ
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 

 
4. เป้าหมาย 

ผูแ้ทน้ชุมชน ผูแ้ทน้สภาทอ้งถิน่ ผูท้รงคุณวุฒ ิผูแ้ทน้พนกังานสว่นตําบล 
 

5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
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องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

6. วิธีดาํเนินการโครงการ 
6.1 จดัทาํคาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ 
6.2 ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ ในองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร

บรหิารกจิการบานเมอืงทีด่ ี
6.3 รายงานผลการพจิารณาใหผู้บ้รหิารทราบ ตามหลกัเกณฑฯ์ กาํหนด 
 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ 2562 – 2564) 
 
 
 
 
 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไมใ่ชง้บประมาณ 

9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
สาํนกังานปลดั องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มารว่มในการตดัสนิใจในการบรหิารงานขององคก์ารบรหิาร

สว่นตําบลแสนพนั หรอืโครงการทีม่ผีลกระทบต่อความเป็นอยูข่องประชาชนทาํใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตําบล
แสนพนัมคีวามโปรง่ใส ตรวจสอบได ้
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1. ช่ือโครงการ : โครงการจดัทาํแผนการตรวจสอบภายในประจาํปีประจาํปีงบประมาณ 2562 
 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 

การตรวจสอบภายในเป็นปจัจยัสาํคญัทีจ่ะชว่ยใหก้ารดาํเนินงานตามภารกจิขององคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลแสนพนัเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ทัง้ยงัชว่ยป้องกนัหรอืลดความเสีย่งจากการ
ดาํเนินงานผดิพลาดและลดความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ ซึง่การตรวจสอบภายในนัน้ยงัถอืเป็นสว่นประกอบ
สาํคญัทีแ่ทร้กอยูใ่นการปฏบิตังิานตามปกต ิซึง่จะตอ้งมกีารกระทาํอยา่งเป็นขัน้ตอนทีถู่กตอ้งตามระเบยีบ 
และกฎหมายทีก่าํหนด โดยผูบ้รหิารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชโ้ดยรวมเป็นสว่นหน่ึงของ
กระบวนการบรหิาร เพือ่ใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงค ์ของการดาํเนินงานอกีทัง้ยงัเป็นแนวทางการ
ปฏบิตังิานซึง่เป็นแนวทางการตรวจสอบภายในทีช่ดัเจน ดงันัน้ การจดัทาํแผนการตรวจสอบภายในอยา่งมี
มาตรฐานประกอบกบัมรีะเบยีบ ขอบงัคบั ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งจะทาํใหก้ารปฏบิตังิานของ
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ของทางราชการ 

 
3. วตัถปุระสงค ์ 

3.1 เพือ่จดัวางระบบการควบคุมภายในตามระเบยีบ คตง. วา่ดว้ยการกาํหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 
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3.2 เพือ่พสิูจ่นความถูกตอ้งและเชื่อถอืไดข้องขอ้มลูและตวัเลขต่างๆ ทางดา้นการบญัช ีและดา้น
อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.3 เพือ่ตรวจสอบการปฏบิตังิานของหน่วยรบัตรวจวา่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอบงัคบั 
คาํสัง่ มตคิณะรฐัมนตร ีและนโยบายทีก่าํหนด 

3.4 เพือ่ตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรบัตรวจวา่เพยีงพอ่ และเหมาะสม 
3.5 เพือ่เป็นหลกัประกนัการใชแ้ละระวงัทรพัยส์นิต่างๆ ของสว่นราชการเป็นไปอยา่งเหมาะสม 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ขา้ราชการทุกหน่วยงาน พนกังานคร ูและเจา้หน้าทีศ่นูยพ์ฒันาเดก็เลก็ ขององคก์ารบรหิารสว่น

ตําบลแสนพนั 
 

5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
สว่นราชการทกุหน่วยงาน โรงเรยีนในสงักดัองคก์ารบรหิารสว่นตําบล และศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ของ

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. วิธีการดาํเนินการ 
6.1 จดัทาํแผนปฏบิตังิานตรวจสอบภายใน 
6.2 ตรวจสอบความถูกตอ้งและเชื่อถอืไดข้องขอ้มลูและตวัเลขต่างๆ ดว้ยเทคนิค และวธิกีาร

ตรวจสอบทีย่อ่มรบัโดยทัว่ไป ปรมิาณมากน้อยตามความจาํเป็นและเหมาะสม โดยคาํนึงถงึประสทิธภิาพ
ของระบบการควบคุมภายในและความสาํคญัของเรือ่งทีต่รวจสอบ รวมทัง้วเิคราะหแ์ละประเมนิผลการ
บรหิารและการปฏบิตังิานของหน่วยรบัตรวจ 

6.3 ตรวจสอบการปฏบิตังิานเกีย่วกบัการบรหิารงบประมาณ การเงนิ การพสัดุและทรพัยส์นิ 
รวมทัง้การบรหิารงานดา้นอื่นๆ ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ 
ขอบงัคบั คาํสัง่ และมตคิณะรฐัมนตรตีลอดจนตรวจสอบระบบการดแูลรกัษา และความปลอดภยัของ
ทรพัยส์นิ และการใชท้รพัยย์ากรทุกประเภท วา่เป็นไปโดยมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และประหยดั 
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6.4 สอบทานระบบการปฏบิตังิานตามมาตรฐาน และ/หรอื ระเบยีบ ขอบงัคบั คาํสัง่ทีท่างราชการ
กาํหนด เพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่สามารถนําไปสูก่ารปฏบิตังิานทีต่รงตามวตัถุประสงค ์และสอดคลอ้งกบันโยบาย 

6.5 รายงานผลการตรวจสอบและตดิตามประเมนิผล 
 
7. ระยะเวลาการดาํเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไมใ่ชง้บประมาณ 

 
9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 บุคลากรมคีวามเขา้ใจและปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอบงัคบั โดยมุง่ผลสมัฤทธิข์องงาน

มากขึน้ 
10.2 ความเสีย่งในการเบกิจา่ยเงนิลดน้อยลง 
10.3 การใชท้รพัยย์ากรของสาํนกั/กอง/หน่วยงาน ทีม่อียูอ่ยา่งคุมคา่ ประหยดั 
10.4 ลกูหน้ีภาษโีรงเรอืนและทีด่นิคา่งชาํระลดน้อยลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการจดัทาํรายงานการควบคมุภายใน 
 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
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ตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ วา่ดว้ยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กาํหนดใหห้น่วยรบัตรวจตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายในทีไ่ดก้าํหนดไว ้รายงานต่อผูก้าํกบัดแูล
และคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิอยา่งน้อยปีละหน่ึงครัง้ ภายในเกาสบิวนันบัจากวนัสิน้ปีงบประมาณ 
ดงันัน้ เพือ่ใหก้ารปฏบิตัถิูกตอ้งและเป็นไปตามทีร่ะเบยีบฯ กาํหนด องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัจงึได้
มกีารจดัทาํและรายงานการควบคุมภายในตามทีค่ณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิกาํหนด เป็นประจาํทุกปี 
 
3. วตัถปุระสงค ์ 

1. เพือ่ตดิตามและประเมนิผลการควบคมุภายใน ระดบัองคก์รขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสน
พนั 

2. เพือ่สรปุรายงานผลการประเมนิผลการควบคุมภายในใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบลxxx
ทราบตามแบบทีร่ะเบยีบฯ กาํหนด 

3. เพือ่รายงานการตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายในต่อผูก้าํกบัดแูลและคณะกรรมการ
ตรวจเงนิแผนดนิตามกาํหนด 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

สว่นราชการทกุหน่วยงานขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
สว่นราชการทกุหน่วยงานขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

6. วิธีดาํเนินการ 
1. แต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน ระดบัองคก์ร 
2. แต่งตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน ระดบัหน่วยงานยอย 
3. ผูบ้รหิารมหีนงัสอืแจง้ใหทุ้กสว่นราชการตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน 
4. คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน ระดบัหน่วยงานยอย ดาํเนินการ

ประเมนิองคป์ระกอบตามแบบ ปย.1 และประเมนิผลการปรบัปรงุการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
5. คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายในระดบัองคก์ร ดาํเนินการรวบรวม เพือ่

จดัทาํรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบยีบฯ ขอ 6 ระดบัองคก์ร และนําเสนอผูบ้รหิาร พรอ้มจดัสง่
รายงานใหผู้ก้าํกบัดแูลและคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ 

 
7. ระยะเวลาการดาํเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไมใ่ชง้บประมาณดาํเนินการ 
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9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
1. บุคลากรมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการปฏบิตังิานเพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ 
2. ลดโอกาสความผดิพลาด ป้องกนัและลดความเสีย่งต่อการปฏบิตังิาน 
3. เกดิประโยชน์สงูสดุต่อองคก์รและประชาชนโดยรวม 
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคมุภายใน โดยดาํเนินการให้มีการจดัทาํแผนการปรบัปรงุ 
หรือบริหารความเส่ียง และรายงานผลการติดตามการปฏิบติัตามแผนการปรบัปรงุควบคมุภายใน
ให้ผูก้าํกบั 
ดแูล 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน 
 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกทีส่าํคญัและเป็นเครือ่งมอืในการบรหิารงานในหน่วยงานไมว่า่จะ
เป็นในภาครฐัหรอืเอกชนทัง้ขนาดเลก็และขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะชว่ยควบคุมหรอืลดความ
เสีย่งของหน่วยงานใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อ่มรบัไดซ้ึง่จะทาํใหป้ฏบิตังิานและการจดัการของหน่วยงานบรรลุตาม
วตัถุประสงค ์ ในอดตีทีผ่า่นมาการบรหิารงานของหน่วยงานภาครฐั ไดม้กีารควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลงัประกาศใหใ้ชเ้ป็นเรือ่งๆ ไป ซึง่อาจอยูใ่นรปูของกฎหมายระเบยีบ ระบบบญัช ีหนงัสอืสัง่
การ และหนงัสอืตอบขอหารอืต่างๆ โดยสว่นใหญ่ จะเน้นไปทีก่ารควบคุมดา้นการเงนิและบญัชแีละการ
ปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามระเบยีบหรอืกฎเกณฑท์ีท่างราชการกาํหนดไว ้ซึง่ไมค่รอบคลุมถงึการจดัการดา้นอื่นๆ
นอกเหนือจากดา้นการเงนิและบญัชใีนหน่วยงาน จงึไมส่ามารถสะทอนภาพถงึผลการดาํเนินงานใน
ภาพรวมของหน่วยงานไดร้ะบบการควบคุมภายในทีด่ ีควรเป็นระบบการควบคุมทีค่รอบคลุมงานทุกดา้น
และสามารถสะทอนภาพใหเ้หน็เป็นองคร์วมของหน่วยงานนัน้ๆ วา่มกีารดาํเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลหรอืไมเ่พยีงใด การทีร่ะบบการควบคุมภายในของรฐัยงัไม ่
ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นชอ่งทางรัว่ไหลทาํใหเ้กดิความเสยีหายในหน่วยงานและการดาํเนินงานไม่
สมัฤทธิผ์ล ทัง้น้ีสาเหตุสว่นหน่ึงอาจเกดิจากการกาํหนดหน้าทีแ่ละมอบหมายงานในหน่วยงานไมเ่หมาะสม 
การมอบหมายการปฏบิตังิานทัง้กระบวนการใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงเพยีงคนเดยีว การควบคุมสอบทานและ
การตรวจสอบยงัไมม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอ่ตลอดจนขาดการประเมนิและการบรหิารความเสีย่งการควบคุม
ภายในของหน่วยงานทีก่าํหนดขึน้ และพฒันาใหร้ะบบการควบคุมภายในดงักล่าวทนัสมยัอยูเ่สมอองคก์าร
บรหิารสว่นตาํบลแสนพนัพจิารณาแลว้เหน็วา่เพือ่ใหอ้งคก์รมแีนวทางในการกาํหนดระบบการควบคุม
ภายในใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัการปฏบิตังิานในหน่วยงานจงึไดก้าํหนดกจิกรรมการ
ตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายในขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัขึน้ 
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3. วตัถปุระสงค ์ 

3.1 เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ทาํใหก้ารใชท้รพัยย์ากร
เป็นไปอยา่งประหยดัและคมุคา่ โดยลดขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีซ่ํ้าซอ้นหรอืไมจ่าํเป็น ลดความเสีย่งหรอืผล
เสยีหายดา้นการเงนิหรอืดา้นอื่นๆ ทีอ่าจมขีึน้ 

3.2 เพือ่ใหม้ขีอ้มลูและรายงานทางการเงนิทีถู่กตอ้งคร์บถว้นและเชื่อถอืได ้สรา้งความมัน่ใจแก่
ผูบ้รหิารในการตดัสนิใจเกีย่วกบัการบรหิารและการปฏบิตังิาน และบุคคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.3 เพือ่ใหบุ้คลากรมกีารปฏบิตัติามนโยบาย กฎหมาย เงือ่นไขสญัญา ขอ้ตกลง ระเบยีบขอบงัคบั
ต่างๆ ของหน่วยงานอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

 
4. เป้าหมาย 

เพือ่ใหก้ารควบคุมภายในขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและ
เหมาะสมกบัการปฏบิตังิานในหน่วยงาน อกีทัง้ยงัเป็นการควบคุมหรอืลดความเสีย่งของหน่วยงานใหอ้ยูใ่น
ระดบัทีย่อ่มรบัได ้ซึง่จะทาํใหก้ารปฏบิตังิานและการจดังานของหน่วยงานบรรลุตามวตัถุประสงค ์ 

 
 

5. วิธีดาํเนินการ 
5.1 แต่งตัง้คณะทาํงานตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายในตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิ

แผนดนิวา่ดว้ยการกาํหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6  
5.2 ประชุมคณะทาํงานเพือ่ปรบัปรงุพฒันาระบบการควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ืองเพือ่ใหก้ารปฏบิตัิ

ตามภารกจิและตามนโยบายของรฐับาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
แสนพนัเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

5.3 การรวบรวมผลการตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายในใหค้ณะทาํงานฯ เพือ่สรปุขอ้มลู 
5.4 รายงานผลการปฏบิตังิาน ความคดิเหน็และอุปสรรคต่์างๆ ใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบล

และผูบ้รหิารทราบ 
 

6. สถานท่ี/ระยะเวลาดาํเนินการ 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั/ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

7. หน่วยงานรบัผิดชอบ 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไมใ่ชง้บประมาณ 
 

9. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
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1. การดาํเนินงานของหน่วยงานบรรลุวตัถุประสงค ์ทีว่า่งไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
2. การใชท้รพัยย์ากรเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ ประหยดั และคุมคา่ 
3. มขีอ้มลูและรายงานทางการเงนิทีถู่กตอ้ง ครบถว้นและเชื่อถอืได ้สามารถนําไปใชใ้นการตดัสนิใจ 
4. การปฏบิตัใินหน่วยงานเป็นไปอยา่งมรีะบบและอยูใ่นกรอบของกฎหมาย ระเบยีบ ขอบงัคบัทีว่า่ง

ไว ้
5. เป็นเครือ่งมอืชว่ยผูบ้รหิารในการกาํกบัดแูลการปฏบิตังิานดอียา่งดยีิง่ 
 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 มรีายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ทีเ่สรจ็ตามกาํหนดเวลา 
10.2 กจิกรรมการควบคุมภายใน รอ้ยละ 80 ไดด้าํเนินการแก่ไข 
10.3 รอ้ยละของหน่วยงานรายงานการประเมนิผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
10.4 มกีารจดัการความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคุมภายใน 
10.5 ระดบัความพงึพอ่ใจของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการจดัทาํรายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน 

(รอ้ยละ 80 ในระดบัมาก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รบัทราบ 
 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 

การปฏบิตังิานดา้นการคลงัเป็นการทาํงานทีต่อ้งอาศยัระเบยีบกฎหมาย หนงัสอืสัง่การ ตลอดจนมติ
คณะรฐัมนตรวีธิกีารทาํงานตอ้งอยูใ่นกรอบ และตอ้งมรีะบบการบรกิารทีร่วดเรว็ ถกูตอ้ง ประชาชนหรอื
ผูร้บับรกิารเกดิความพงึพอ่ใจสรา้งความสะดวกใหแ้ก่ประชาชนมากทีส่ดุถูกตอ้งทัง้ระเบยีบกฎหมาย 
ขอ้เทจ็จรงิ ไมม่ขีอผดิพลาดบรกิารดว้ยความเสมอภาคกนัไมเ่ลอืกปฏบิตัเิสรมิสรา้งความโปรง่ใสในการ
ปฏบิตังิาน การบรหิารการเงนิการคลงัเกดิความโปรง่ใสไมเ่กดิการทุจรติคอรรปัชัน่มกีารทาํงานมี
กระบวนการทีโ่ปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้รายงานการเงนิจากหน่วยงานภายในและภายนอกไมพ่บขอ
บกพรอ่งมกีระบวนการทางการคลงัทีเ่ปิดเผยขอ้มลูอื่นต่อประชาชน 

 
3. วตัถปุระสงค ์ 

3.1 เพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใสสามารถตรวจสอบได ้
3.2 การใชง้บประมาณอยา่งคุมคา่และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถซกัถามและตรวจสอบได ้
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3.3 ปฏบิตังิานถูกตอ้งตามระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
3.4 ในการบรหิารจดัการตอ้งทาํอยา่งเปิดเผยสามารถตรวจสอบได ้จงึตอ้งมกีารปรบัปรงุแก่ไขการ

ทาํงานขององคก์รใหม้คีวามโปรง่ใส สามารถเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร เปิดโอกาสใหป้ระชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกตอ้งได ้

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลตําบลแสนพนั 
 

5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลตาํบลแสนพนั อาํเภอธาตุพนมจงัหวดันครพนม 
 

6. วิธีดาํเนินการ 
จดัทาํงบแสดงฐานะการเงนิและงบอื่นๆ ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรบัเงนิ การเบกิ

จา่ยเงนิ การฝากเงนิการเกบ็รกัษาเงนิและการตรวจเงนิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547 และที่
แก่ไขเพิม่เตมิ โดยเปิดเผยเพือ่ใหป้ระชาชนทราบ ณ สาํนกังานองคก์ารบรหิารสว่นตําบลตําบลแสนพนั
ภายในเกาสบิวนันบัแต่วนัสิน้ปี และจดัทาํรายงานแสดงผลการดาํเนินงานตามทีก่รมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิน่กาํหนด เพือ่นําเสนอผูบ้รหิารทอ้งถิน่ และประกาศสาํเนารายงานดงักล่าวโดยเปิดเผยเพือ่ให้
ประชาชนทราบทุกสามเดอืน 

 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 

ตลอดปีงบประมาณ 2562 และดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไมใ่ชง้บประมาณ 
 
 
 
 

9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
กองคลงัองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

10.ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 มกีารพฒันาการบรหิารดา้นการเงนิการคลงัและงบประมาณอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
10.2 มกีารเบกิจา่ยถูกตอ้ง รวดเรว็ เกดิความประหยดั 
10.3 มกีารเสรมิสรา้งการมสีว่นรวมของประชาชนในพืน้ทีห่รอืผูร้บับรกิาร 

 



108 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการจดัหาคณะกรรมการจดัซ้ือจดัจ้างจากตวัแทนประชาชน 
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2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัเหน็ถงึประโยชน์จากแนวคดิการบรหิารราชการแบบมสีว่นรวม

ตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญ พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผนดนิ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2545 พระ
ราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 และแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัจงึไดด้าํเนินการสง่เสรมิการมี
สว่นรวมของประชาชน โดยการกาํหนดใหม้กีารจดัหาคณะกรรมการจดัซือ้จดัจา้งจากตวัแทน้ชมุชน เพือ่ให้
ประชาชนเขา้มามสีว่นรวมโดยผา่นชอ่งทางหรอืกลไกในการรวมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการ
จดัซือ้จดัจา้งขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลทุกขัน้ตอน ซึง่หมายความรวมถงึประชาชนสามารถมโีอกาสใน
การไดร้บัขอ้มลูขา่วสารและแสดงความคดิเหน็ ไดเ้รยีนรูก้ารบรหิารราชการแบบมสีว่นรวมหรอืการบรหิาร
ราชการในระบบเปิดจากการปฏบิตัจิรงิ สว่นองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลสามารถพฒันาระดบัการเปิดโอกาส
ใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรวมกบัภาครฐัมาก 
ขึน้ เพือ่กระตุนการปรบัเปลีย่นสูก่ารบรหิารราชการทีเ่ปิดเผย โปรง่ใส เน้นการมสีว่นรวมของประชาชน และ
พฒันาระบบราชการเพือ่ตอบสนองความตอ้งการและเพือ่ประโยชน์ของประชาชนเป็นสาํคญั 
 
3. วตัถปุระสงค ์ 

3.1 เพือ่สนบัสนุนใหต้วัแทน้ภาคประชาชนมสีว่นรว่มในการตรวจสอบการจดัซือ้จดัจา้ง ของ
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 

3.2 เพือ่ป้องกนัการทุจรติในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบังบประมาณขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัให้
เกดิการพฒันาไดอ้ยา่งคุมคา่ 

 
4. เป้าหมาย 

ตวัแทน้ชุมชนในพืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 คดัเลอืกตวัแทน้ชุมชนจากการประชุมประชาคม เพือ่เลอืกตวัแทน้ชุมชนเขา้รว่มเป็น

คณะกรรมการจดัซือ้จดัจา้งไดแ้ก่ กรรมการตรวจการจา้ง 
6.2 จดัทาํคาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการจดัซือ้จดัจา้ง ซึง่ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ

พสัดุขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2535 แก่ไขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2553 มไิดก้าํหนดใหม้กีารแต่งตัง้ใหม้ี
ผูแ้ทน้ชุมชนเขา้รว่มเป็นกรรมการ แตอ้งคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัใหค้วามสาํคญัในการมตีวัแทน้
ชุมชนเขา้รว่มตรวจสอบเพือ่ใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งซื่อตรง โปรง่ใส โดยตวัแทน้ชุมชนไมต่อ้งรวมรบั
ผดิหากเกดิความเสยีหาย 
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6.3 จดัประชุมใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่คณะกรรมการ เมือ่มกีารจดัซือ้จดัจา้งทุกครัง้ เพือ่ให้
เจา้หน้าทีแ่ละตวัแทน้ชุมชนมคีวามเขา้ใจในบทบาทหน้าที ่และทราบกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งและตรวจการ
จา้งอยา่งละเอยีดและถูกตอ้ง 

 
 
 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไมใ่ชง้บประมาณ 
 

9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
งานพสัดุ กองคล์งั องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแสนพนั 

 
10. ผลลพัธ ์

การจดัซือ้จดัจา้งขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั มคีวามโปรง่ใส โดยมตีวัแทน้ประชาชนรวม
ตรวจสอบและไมเ่กดิปญัหาการทุจรติคอรรปัชัน่ 
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 

การตรวจรบัพสัดุ การตรวจการจา้งและการควบคุมงานกอสรา้ง เป็นกระบวนการทีม่คีวามสาํคญัที่
จะบรหิารสญัญาใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์ และเป็นไปตามเงือ่นไขทีก่าํหนดในสญัญาอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
ซึง่ผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหท้าํหน้าทีก่รรมการตรวจรบั กรรมการตรวจการจา้งและผูค้วบคุมงาน จะตอ้งมคีวามรู้
ความเขา้ใจในอาํนาจหน้าทีต่ามขอบงัคบั อ.อ.ป.วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2548 รวมถงึระเบยีบสาํนกั
นายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ก่ไขเพิม่เตมิ และเขา้ใจเงือ่นไขขอกาํหนดทีร่ะบุไวใ้น
สญัญาเป็นอยา่งด ีเพราะหากไมเ่ขา้ใจหรอืเขา้ใจคลาดเคลื่อนหรอืปฏบิตัไิมค่รบถว้นในหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบตามอาํนาจหน้าทีท่ีต่นเองไดร้บัการแต่งตัง้ใหท้าํหน้าทีแ่ลว้ อาจทาํใหเ้กดิความเสยีหายต่อ อ.
อ.ป. หรอืบุคคลอื่น นอกจากน้ีอาจจะตอ้งรบัผดิชอบทางแพง อาญา วนิยั หรอือาจถูกฟ้องรองต่อศาล
ปกครองได ้องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัเหน็ถงึความสาํคญัของการตรวจรบัพสัดุและการตรวจการจา้ง 
ประกอบกบัไดม้กีารเชญิใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการตรวจรบังานจา้ง เพือ่ความโปรง่ใส จงึไดจ้ดั
โครงการอบรมกรรมการตรวจการจา้ง เพือ่ใหผู้ท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหท้าํหน้าทีก่รรมการตรวจการจา้งมคีวามรู ้
ความเขา้ใจ ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
3. วตัถปุระสงค ์ 

เพือ่ใหผู้ป้ฏบิตังิานและผูไ้ดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการตรวจการจา้ง ทาํหน้าทีต่รวจงานจา้ง
อยา่งถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัขอบงัคบัหรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
4. เป้าหมาย 

คณะกรรมการตรวจการจา้ง 
 

5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
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6. วิธีดาํเนินการ 

6.1 เสนอโครงการใหผู้บ้รหิารอนุมตั ิ
6.2 จดัอบรมใหค้วามรูแ้ก่คณะกรรมการตรวจการจา้ง 
6.3 ทาํหนงัสอืเชญิคณะกรรมการตรวจงานจา้งใหเ้ขา้รว่มอบรม 
 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไมใ่ชง้บประมาณ 
 
 
 
 
 
 

9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
งานพสัดุ องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

10. ผลลพัธ ์
คณะกรรมการตรวจการจา้งทาํหน้าทีต่รวจงานจา้งอยา่งถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัขอบงัคบัหรอืระเบยีบ

ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถ่ิน 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายทองถ่ิน ผูบ้ริหาร และสมาชิกสภา
ทองถ่ิน 
 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 

ในการบรหิารจดัการขององคก์รปกครองสว่นทองถิน่มกีฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ คาํสัง่ เงือ่นไข 
และหลกัเกณฑต่์างๆ ทีส่มาชกิสภาทองถิน่และผูบ้รหิารทองถิน่ไดร้บัการเลอืกตัง้มาจากประชาชนตอ้งรูแ้ละ
ยดึเป็นแนวทางการปฏบิตัหินาทีก่ารดาํเนินการอยา่งเครง่ครดั ปญัหาทีเ่กดิขึน้เป็นประจาํไมไ่ดเ้กดิจากเรือ่ง
ขาดความรอบคอบ ความชาํนาญ ประสบการณหรอืขาดความรู ้กฎหมาย ระเบยีบ ประกาศ คาํสัง่ เงือ่นไข 
และหลกัเกณฑต่์างๆ ทีม่กัมกีารปรบัปรงุเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิเสนอเทานัน้ หากแต่เกดิจากความรู้
ความเขา้ใจหรอืการตคีวามขอกฎหมาย ระเบยีบ หรอืกฎเกณฑ ์เงือ่นไขทีเ่กีย่วของอยา่งผดิๆ สง่ผลให้
สมาชกิสภาทองถิน่และผูบ้รหิารทองถิน่ โดยเฉพาะผูบ้รหิารทองถิน่ตอ้งตกเป็นผูก้ระทาํผดิกฎหมาย 
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแกอ้งคก์รปกครองสว่นทองถิน่ และทาํใหก้ารแกไ้ขปญัหาของประชาชนหรอืการ
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พฒันาทองถิน่ขาดประสทิธภิาพประสทิธผิล สง่ผลใหก้ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทองถิน่ตอ้งลาชา 
เพราะไมต่อบสนองคว์ามตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้รงิ จากปญัหาดงักล่าวขางตน จงึจาํเป็นทีส่มาชกิ
สภาทองถิน่และผูบ้รหิารทองถิน่ตอ้งมคีวามรู ้ความเขา้ใจระเบยีบ 
กฎหมาย คาํสัง่ และหลกัเกณฑต่์างๆ ทีส่าํคญัและเกีย่วของกบัการบรหิารงานขององคก์รปกครองสว่นทอง
ถิน่ อนัมผีลใหเ้กดิประสทิธภิาพและเกดิผลดต่ีอองคก์รปกครองสว่นทองถิน่ รวมทัง้สมาชกิสภาทองถิน่และ
ผูบ้รหิารทองถิน่ไมต่อ้งเสีย่งกบัการกระทาํผดิกฎหมายหรอืถูกตรวจสอบดงันัน้ เพือ่ใหผู้บ้รหิาร และสมาชกิ
สภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแสนพนั เพิม่พนูความรู ้ความเขา้ใจ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอ
บงัคบัการประชุมสภาทองถิน่ พ.ศ. 2547 มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการยืน่บญัชแีสดงรายการทรพัยส์นิ
และหน้ีสนิมคีวามรูค้วามเขา้ใจมใิหด้าํเนินกจิการทีเ่ป็นการขดักนัระหวา่งประโยชนสว่นบุคคลและประโยชน
สว่นรวมตามมาตรา 100แหง่กฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ และ
มคีวามรูค้วามเขา้ใจแนวทางการปฏบิตัสิาํหรบัเจา้หนาทีข่องรฐัเรือ่งการรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอื่นใด
ของเจา้หนาทีข่องรฐั ตามมาตรา 103 แหง่กฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติ งานนิตกิาร สาํนกัปลดัเทศบาล จงึไดจ้ดัทาํโครงการอบรมใหค้วามรูด้า้นระเบยีบ กฎหมายทอง
ถิน่ ผูบ้รหิาร และสมาชกิสภาทองถิน่ 
 
3. วตัถปุระสงค ์ 

3.1 เพือ่ใหผู้บ้รหิาร และสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั เพิม่พนูความรูค้วามเขา้ใจ
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอบงัคบัการประชมุสภาทองถิน่ พ.ศ. 2547 

3.2 เพือ่ใหผู้บ้รหิาร และสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั
การยืน่บญัชแีสดงรายการทรพัยส์นิและหน้ีสนิ 

3.3 เพือ่ใหผู้บ้รหิาร และสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัมคีวามรูค้วามเขา้ใจมใิห้
ดาํเนินกจิการทีเ่ป็นการขดักนัระหวา่งประโยชนสว่นบุคคลและประโยชนสว่นรวมตามมาตรา 100 แหง่
กฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

3.4 เพือ่ใหผู้บ้รหิาร และสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัมคีวามรูค้วามเขา้ใจในแนว
ทางการปฏบิตัสิาํหรบัเจา้หนาทีข่องรฐัเรือ่งการทรพัยส์นิหรอืประโยชนอื่นใดของเจา้หนาทีข่องรฐั ตาม
มาตรา 103 แหง่กฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

 
 
 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผูบ้รหิารองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั จาํนวน 4 คน และสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล

แสนพนั จาํนวน 16 คน รวม 20 คน 
 

5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
สาํนักงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแสนพนั 
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6. วิธีดาํเนินการ 

6.1 จดัทาํโครงการ/แผนงาน 
6.2 ประชาสมัพนัธโ์ครงการ วนั เวลา และสถานทีใ่หแ้กผู้บ้รหิาร และสมาชกิสภาเทศบาลเขา้รบั
การอบรม 
6.3 อบรมใหค้วามรูโ้ดยวทิยากร พรอมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
6.4 ประเมนิผลและสรปุผลการดาํเนินการ 
 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2562 
 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไมไ่ดใ้ชง้บประมาณ 
 

9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
สาํนกัปลดัเทศบาล องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 ผูบ้รหิาร และสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัไดเ้พิม่พนูความรูค้วามเขา้ใจ

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยขอบงัคบั 
การประชุมสภาทองถิน่ พ.ศ. 2547 

10.2 ผูบ้รหิาร และสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการ
ยืน่บญัชแีสดงรายการทรพัยส์นิและหน้ีสนิ 

10.3 ผูบ้รหิาร และสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัมคีวามรูค้วามเขา้ใจมใิหด้าํเนิน
กจิการทีเ่ป็นการขดักนัระหวา่งประโยชนสว่นบุคคลและประโยชนสว่นรวมตามมาตรา 100 แหง่กฎหมาย
ประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

10.4 ผูบ้รหิาร และสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัมคีวามรูค้วามเขา้ใจแนวทางการ
ปฏบิตัสิาํหรบัเจา้หนาทีข่องรฐัเรือ่งการรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชนอื่นใดของเจา้หนาทีข่องรฐั ตามมาตรา 
103 แหง่กฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

 
 
 
 
 

 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพสมาชิกสภาทองถ่ิน 
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2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 

องคก์รปกครองสว่นทองถิน่มบีทบาทความสาํคญัยิง่ต่อการพฒันาทางการเมอืง เศรษฐกจิ และ
สงัคม ดว้ยเหตุผลดงักล่าวการพฒันาศกัยภาพทกัษะและความรูข้องสมาชกิสภาทองถิน่ใหม้คีวามพรอมที่
จะรบัภารกจิและการจดับรกิารใหแ้กชุ้มชนจงึเป็นเรือ่งทีส่าํคญัอยา่งยิง่ ประกอบกบัการใหก้ารศกึษาอบรม
เป็นสิง่สาํคญัประการหน่ึงทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัไดด้าํเนินการ เพือ่ใหส้มาชกิสภาทองถิน่มี
ความรูแ้ละทกัษะดา้นการปกครองสว่นทองถิน่ มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการปฏบิตัหินาที ่รวมถงึมคีวามรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัระเบยีบขอกฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วของกบัทองถิน่ดว้ย เพือ่พฒันาตนเองและสามารถนํา
ความรูไ้ปใชใ้หเ้ป็นประโยชนต่อการปฏบิตัหินาทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิลดงันัน้ องคก์าร
บรหิารสว่นตาํบลแสนพนัจงึไดม้กีารจดัสง่สมาชกิสภาทองถิน่ใหเ้ขา้รบัการฝึกอบรมและศกึษาดงูานอยูเ่สมอ 
เพือ่เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานและสามารถนํามาพฒันาองคก์ร พฒันาทองถิน่ ใหท้องถิน่มี
ความเจรญิกาวหน้า 

 
3. วตัถปุระสงค ์ 

3.1 เพือ่สรา้งการเรยีนรูแ้ละประสบการณการทาํงานใหก้บัสมาชกิสภาทองถิน่ใหม้คีวามเขา้ใจใน
การทาํงานตามบทบาทและอาํนาจหนาที ่

3.2 เพือ่ใหส้มาชกิสภาทองถิน่ไดม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการปฏบิตังิานทีถู่กตอ้ง เป็นไปตาม
ระเบยีบ กฎหมาย 

3.3 เพือ่สง่เสรมิใหส้มาชกิสภาทองถิน่ไดเ้พิม่ศกัยภาพในการพฒันาทองถิน่ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั จาํนวน 16 คน 
5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 

ทัง้ในองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแสนพนั และหน่วยงานทีจ่ดัฝึกอบรม 
 

6. วิธีการดาํเนินการ 
6.1 ฝา่ยบรหิารงานบุคคลตรวจสอบหลกัสตูรการฝึกอบรมทัง้ภายในองคก์ารบรหิารสว่นตําบลและ

หน่วยงานภายนอก เพือ่เป็นขอมลูในการจดัสง่สมาชกิสภาทองถิน่เขา้รบัการอบรมหรอืรวมประชุมสมัมนา
แลว้แต่กรณ ี

6.2 เมือ่พจิารณาความเหมาะสมของหลกัสตูรเรยีบรอยแลว้ ดาํเนินการเสนอผูบ้งัคบับญัชาเพือ่สง่
สมาชกิสภาทองถิน่เขา้รบัการฝึกอบรม หรอืเขา้รวมประชุม หรอืดาํเนินการจดัฝึกอบรมเองโดยสาํนกั/กอง
งานทีร่บัผดิชอบ 

6.3 แจงใหส้มาชกิสภาทองถิน่ผูผ้า่นการฝึกอบรมจดัทาํรายงานสรปุผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผา่นนายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 

6.4 ฝา่ยบรหิารงานบุคคลดาํเนินการประเมนิผลการฝึกอบรมของสมาชกิสภาทองถิน่ และรายงาน
เสนอนายกองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนัทราบ 
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7. ระยะเวลาดาํเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 
 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
10,000 บาท 
 

9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
ฝา่ยบรหิารงานบุคคล สาํนกังานปลดั องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

10. ผลลพัธ ์
10.1 สมาชกิสภาทองถิน่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการทาํงานตามบทบาทและอาํนาจหนาที ่
10.2 สมาชกิสภาทองถิน่ไดร้บัการเรยีนรูแ้ละประสบการณการทาํงานใหม่ๆ  
10.3 การปฏบิตังิานของสมาชกิสภาทองถิน่เป็นไปอยา่งถูกตอ้งตามระเบยีบกฎหมาย 
 

11. ตวัช้ีวดั 
จาํนวนสมาชกิสภาทองถิน่ขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั จาํนวน xx ราย ไดร้บัการ

ฝึกอบรมและศกึษาดงูาน 
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบติังาน
ของฝ่ายบริหาร 
 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 

การสง่เสรมิสมาชกิสภาทองถิน่ใหม้บีทบาทในการตรวจสอบการปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิาร เป็น
กลไกสาํคญัทีใ่ชส้าํหรบัตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลการปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิาร ซึง่อาํนาจในการ
บรหิารปจัจุบนัองคก์รปกครองสว่นทองถิน่มอีสิระเตม็ทีใ่นการดาํเนินงาน มงีบประมาณเป็นของตนเอง แต่
ถงึแมจะเป็นอสิระ สว่นกลางกจ็ะคอยควบคุมดแูลการดาํเนินงานต่างๆ ขององคก์รปกครองสว่นทองถิน่ให้
เป็นไปโดยความเรยีบรอยและถูกตอ้ง เพือ่กาํหนดแนวทางการพฒันารวมกนั นอกจากจะทาํใหอ้งคก์าร
บรหิารสว่นตาํบลมบีรรยากาศการทาํงานแบบมสีว่นรวมและมปีระสทิธภิาพ ยงัสรา้งความนาเชือ่ถอืใหก้บั
องคก์ร สามารถนําไปสูค่วามโปรงใสในองคก์ารบรหิารสว่นตําบลและลดการทุจรติองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
แสนพนัจงึไดด้าํเนินกจิกรรมสง่เสรมิสมาชกิสภาทองถิน่ใหม้บีทบาทในการตรวจสอบการปฏบิตังิานของ
ฝา่ยบรหิารขึน้ เพือ่กาํหนดบทบาทของสมาชกิสภาทองถิน่ในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยใหส้มาชกิสภา
รวมเป็นคณะกรรมการในการดาํเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลเพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานโปรงใสและ
สามารถตรวจสอบไดอ้กีทัง้ยงัเป็นการชวยลดปญัหาการทุจรติได ้

 
3. วตัถปุระสงค ์ 

3.1 เพือ่เป็นกลไกสาํหรบัตรวจสอบ ตดิตาม และประเมนิผลการปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิาร 
3.2 เพือ่ใหเ้กดิความโปรงใสและลดการทุจรติ สามารถตรวจสอบได ้
3.3 สมาชกิสภาทองถิน่เขา้ใจบทบาท หนาทีข่องตนเองมากขึน้ 
 

4. เป้าหมาย 
สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั จาํนวน 16 คน 
 

5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
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6. วิธีการดาํเนินงาน 

6.1 จดัทาํคมูอืระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วของเพือ่ใหส้มาชกิสภาทองถิน่ใชส้าํหรบัการประชุม 
6.2 แต่งตัง้สมาชกิสภาทองถิน่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดาํเนินการต่างๆ เชน การจดัซือ้จดั

จางโครงการต่างๆ การแปรญตัตริางขอบญัญตัปิระจาํปี การตรวจรายงานการประชุม การตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันา ฯลฯ 

6.3 สมาชกิสภาทองถิน่ตัง้กระทถูามการบรหิารงานในการประชุมสภาองคก์ารบรหิารสว่นตําบล 
 

7. ระยะเวลาดาํเนินงาน 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไมใ่ชง้บประมาณ 
 
 
 

9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
งานกจิการสภา สาํนกังานปลดั องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแสนพนั 

10. ผลลพัธ ์
10.1 สมาชกิสภาทองถิน่เขา้ใจบทบาทหนาที ่และรวมตรวจสอบการปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิาร 
10.2 การปฏบิตังิานต่างๆ มคีวามโปรงใส ตรวจสอบได ้
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสมัพนัธก์รณีพบเหน็การทุจริต 
 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 

ปญัหาการทุจรติทีเ่กดิขึน้ในหน่วยงานภาครฐัไดส้ง่ผลเสยีหายกบัประเทศชาตอิยา่งมาก จาํเป็นที่
ทุกภาคสว่นในสงัคมจะตอ้งตระหนกัและรวมกนัแกไ้ขจดัการปญัหา โดยการเขา้ไปมสีว่นรวมเป็นเครอืขา่ย
ในการขบัเคลื่อนต่างๆ ใหเ้กดิการเฝ้าระวงั ป้องปรามการทุจรติ ในรูป้แบบการกระตุนใหทุ้กภาคสว่นใน
จงัหวดัไดต้ระหนกัถงึปญัหาการทุจรติคอรรปัชัน่และมสีว่นรวมในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 

 
3. วตัถปุระสงค ์ 

3.1 เพือ่ใหป้ระชาชนมสีว่นรวมในการป้องกนัการทุจรติ 
3.2 เพือ่แสดงเจตนารมณ์ในการแกไ้ขปญัหาการทุจรติ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในตําบลแสนพนั 
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5. พืน้ท่ีดาํเนินการ 
ตําบลแสนพนั 
 

6. วิธีดาํเนินการ 
6.1 ขออนุมตัจิดัทาํป้ายประชาสมัพนัธ ์
6.2 ปิดประกาศประชาสมัพนัธ ์ณ บรเิวณหน้าโรงเรยีนบา้นแสนพนัหมนัหยอ่น 
6.3 จดัเจา้หนาทีร่บัผดิชอบรบัแจงเหตุทางโทรศพัท ์
6.4 บนัทกึเรือ่งรองเรยีน รองทุกข ์
6.5 เสนอผูบ้รหิารพจิารณาสัง่การ 
6.6 ดาํเนินการปรบัปรงุแกไ้ขเรือ่งทีไ่ดร้บัการรอ้งเรยีน 
 

7. ระยะเวลาดาํเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไมไ่ดใ้ชง้บประมาณ 
 

9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
10.1 จาํนวนเรือ่งรองเรยีนเกีย่วกบัการทจุรติ 
10.2 นําเรือ่งทีไ่ดร้บัการรองเรยีนไปดาํเนินการปรบัปรงุแกไ้ข 

 
 
 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเพ่ิมช่องทางการแจ้งเบาะแสกรณีพบเหน็การทุจริต 
 
2. หลกัการและเหตผุล/ท่ีมาของโครงการ 

พระราชบญัญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่13) พ.ศ. 2552 กาํหนดใหเ้ทศบาลมี
ภารกจิหนาทีท่ีต่อ้งเป็นไปเพือ่ประโยชนสขุของประชาชน โดยใชว้ธิบีรหิารกจิการบานเมอืงทีด่ ีและให้
คาํนึงถงึการมสีว่นรวมของประชาชนในการจดัทาํแผนพฒันาทองถิน่ การจดัทาํงบประมาณ การจดัซือ้จดั
จาง การตรวจสอบ การประเมนิผลการปฏบิตังิานและการเปิดเผยขอมลูขาวสาร ทัง้น้ี ใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบยีบ ขอบงัคบัวา่ดว้ยการนัน้ ประกอบกบัพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารบรหิาร
กจิการบานเมอืงทีด่ ีพ.ศ. 2546 และนโยบายของรฐับาลในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติซึง่มุง้เน้น
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ในการสรา้งจติสาํนึก คา่นิยม การบรูณาการ การสรา้งความเขม้แขง็ และการพฒันาศกัยภาพเจา้หนาทีข่อง
รฐัในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
ปญัหาเกีย่วกบัการทุจรติคอรรปัชัน่สามารถเกดิขึน้ไดใ้นทุกวงการ ไมว่า่จะเป็นวงการระดบัทองถิน่จนถงึ
ระดบัชาต ิ
ซึง่องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั มภีารกจิหนาทีใ่นการบรหิารราชการทองถิน่ใหม้คีวามกาวหนา
เจรญิรุง่เรอืง โดยการมสีว่นรวมของภาครฐัภาคเอกชน รฐัวสิาหกจิ รวมถงึภาคประชาชนทัว่ไปในการ
รวมกนัพฒันาทองถิน่ใหป้ระชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่แีละมเีศรษฐกจิทีด่ใีนทองถิน่ ดงันัน้ การทีอ่งคก์ร
ปกครองสว่นทองถิน่จะพฒันาใหเ้จรญิกาวหนาไดน้ัน้ จาํเป็นจะตอ้งมอีงคป์ระกอบหลายๆดา้น ในการ
รวมกนัพฒันาทองถิน่ ในการน้ี การมเีครอืขา่ยทีด่ทีีค่อยสนบัสนุนและรวมมอืกนัพฒันาทองถิน่ จงึเป็น
สิง่จาํเป็นโดยเฉพาะเครอืขา่ยดา้นการป้องกนัการทุจรติคอรรปัชัน่ ซึง่เป็นการเปิดโอกาสใหภ้าครฐั 
ภาคเอกชน รฐัวสิาหกจิ รวมถงึภาคประชาชนไดม้สีว่นรวมในการเป็นเครอืขา่ยรวมกบัองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลแสนพนัในการรวมคดิ รวมพจิารณา รวมตดัสนิใจ รวมทาํ รวม 
รบัผดิชอบ และรวมตรวจสอบเพือ่ป้องกนัการทุจรติคอรรปัชัน่ในทองถิน่องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแสนพนั
พจิารณาแลว้เหน็วา่ การมเีครอืขา่ยดงักล่าวเป็นสิง่จาํเป็น จงึไดจ้ดัทาํมาตรการสง่เสรมิและพฒันาเครอืขา่ย
ดา้นการป้องกนัการทุจรติขึน้ เพือ่สง่เสรมิและสนบัสนุนการดาํเนินงานของเครอืขา่ยดา้นการป้องกนัการ
ทุจรติใหม้ ี
ความเขม้แขง็ 
 
3. วตัถปุระสงค ์ 

1. เพือ่สรา้งแกนนํา แนวรวมและเครอืขา่ยในการรกัษาผลประโยชนของทองถิน่ 
2. เพือ่พฒันาองคค์วามรูใ้หก้บัทุกภาคสว่น ใหเ้กดิจติสาํนึกและตระหนกัเกีย่วกบัปญัหาการทุจรติ 
3. เพือ่ใหเ้กดิความรวมมอืรว่มใจในการป้องกนัการทุจรติในพืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

4. เป้าหมาย 
ภาครฐั ภาคเอกชน ภาครฐัวสิาหกจิ สถานศกึษา และภาคประชาชน ในเขตองคก์ารบรหิารสว่น

ตําบลแสนพนัเขา้มามสีว่นรวมในการเป็นเครอืขา่ยดา้นการป้องกนัการทุจรติรวมกบัองคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลแสนพนั 

 
5. สถานท่ีดาํเนินการ 

ในเขตพืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
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6. วิธีดาํเนินงาน 

1. แต่งตัง้ตวัแทนภาครฐั ภาคเอกชน ภาครฐัวสิาหกจิ และภาคประชาชน รวมเป็นเครอืขา่ยดา้น
การป้องกนัการทุจรติองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 

2. จดัทาํฐานขอมลูบุคคล องคก์ร สว่นราชการ และองคก์รปกครองสว่นทองถิน่ทกุแหง่บรเิวณใกล
เคยีง โดยการลงทะเบยีนการเขา้รวมเป็นเครอืขา่ย 

3. เปิดโอกาสใหเ้ครอืขา่ยทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้มสีว่นรว่มในการบรหิารราชการขององคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลแสนพนัในการรวมคดิ รวมพจิารณา รวมตดัสนิใจ รวมทาํ และรวมรบัผดิชอบ รวมตรวจสอบเพือ่
ป้องกนัการทุจรติ 

4. สง่เสรมิสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกใหก้บัเครอืขา่ยในการรวมตรวจสอบเพือ่ป้องกนัการ
ทุจรติตวัอยา่งแผนปฏบิตักิารปองกนัการทุจรติ ๑๓๕ 

5. ทาํบนัทกึขอตกลง (MOU) รวมกนัระหวา่งองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแสนพนักบับุคคล องคก์ร 
สว่นราชการ และองคก์รปกครองสว่นทองถิน่ทีเ่ขา้รวมเป็นเครอืขา่ย 

 
7. ระยะเวลาดาํเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณดาํเนินการ 
ไมใ่ชง้บประมาณ 
 

9. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 
 

10. ตวัช้ีวดั/ผลลพัธ ์
1. ทาํใหเ้กดิแกนนํา แนวรว่มและเครอืขา่ยในการรกัษาผลประโยชนของทองถิน่ 
2. ทาํใหทุ้กภาคสว่นมคีวามรู ้กอใหเ้กดิจติสาํนึกและตระหนกัเกีย่วกบัปญัหาการทุจรติ 
3. ทาํใหเ้กดิความรว่มมอืรว่มใจในการป้องกนัการทุจรติในพืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นตําบลแสนพนั 

 


