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ค าน า 
 การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ

พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทาให้เกิดความเสียหายในวงกว้างโดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจระบบสังคมระบบการเมือง
การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมากการแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีหน่วยงานในภาครัฐ 
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
อย่างทัดเทียมที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆกันโดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบมี
วินัยตลอดจนค่านิยมอื่นๆท่ีถูกต้องประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช . ได้มีค าสั่งที่๖๙/๒๕๕๗
เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้
เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี                      
พ.ศ. ๑๕๖๑ – ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ก าหนดไว้และเป็นการถือ
ปฏิบัติตามค าสั่งคสช . ที๖่๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่ง
เป็นนโยบายระดับชาติด้วย 
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ค าน า 
 การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
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การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมากการแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีหน่วยงานในภาครัฐ 
ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
อย่างทัดเทียมที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนาปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆกันโดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบมี
วินัยตลอดจนค่านิยมอื่นๆท่ีถูกต้องประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช . ได้มีค าสั่งที่๖๙/๒๕๕๗
เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ
ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
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เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี                      
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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 
๑.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้น  
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต  เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการ
ทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถิ่น  
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น  มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น  ๗  ประเภทดังนี้ 
1) การทุจริตด้านการท าบัญชี  การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความ

หลากหลายในการตรวจสอบของภาคส่วนต่างๆ 
สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปประเด็นได้   

ดังนี้ 
๑)  โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจาก
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

๒)  สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

๓)  การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 
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๔)  การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ

การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

๕)  การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

๖)  การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 
 
๒. หลักการเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ( Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ( Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 
2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูงแม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้
แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  (United Nations Convention Against Corruption-
UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่
ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของ
สังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์
แนวดิ่ง ( Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือพ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความ
สบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วนมองว่าการทุจริตคอรร์ัปชันเป็นเรื่องปกติท่ี 
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ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยม
และวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้
ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่ม
จากปีพ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคม
มิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของ
รัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น 
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption PerceptionIndex : CPI) 

 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมจึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็น
รูปธรรม อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  จึงได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อเป็น
มาตรการแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐเพื่อให้ทุก ส่วนราชการ ใน
องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันการทุจริตทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้
การด าเนินการป้องกันการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่องสร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใสจัดระบบการ
ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมความคุ้มค่าเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์
และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซ่ึง เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี         
พ.ศ. ๒๕๔๖  
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องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการ

ทุจริตคอรัปชั่นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนและการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการจึง
ได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการในการ
ด าเนินการเรื่องโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Integrity and Transparency 
Assessment-ITA) อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กรให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใสตามหลักนิติ
ธรรมหลักคุณธรรมโดยประชาชนมีส่วนร่วมสามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบตลอดจนสามารถ
ตรวจสอบได้และเป็นไปตามแผนจังหวัดนครปฐมใสสะอาด 
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๖. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพในชุมชน 
๗. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

 
๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหา รและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 

๒)  เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่าย
การเมืองข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้ารวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 

๓)  เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                  
(Good Governance)  

๔)  เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม ( people's participation) และตรวจสอบ 
(People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 

๕)  เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
 
๔.  เป้าหมายของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบล
ลานตากฟ้า รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
จริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
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๒)  เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบของข้าราชการ 

๓)  โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 

๔)  กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลานตากฟ้าที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
๕.  ประโยชน์ของการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

๑)  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบล
ลานตากฟ้า รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และ
อุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต ( Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิ
บาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

๓)  ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบใน
ฐานะพลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการ
เฝ้าระวังการทุจริต 

๔)  สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต 

๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า มีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลด
โอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความ
ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 

-------------------------- 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจ 
ตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การ
สร้าง
สังคมที่
ไม่ทน
ต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ
เมืองฝ่าย
บริหาร 
ข้าราชการ
การเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น  
และฝ่าย
ประจ าของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น   
 

1.1.1 (1) โครงการ
อบรมคุณธรรม
จริยธรรมของ
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน 
1.1.2 (2)  โครงการ
อบรมเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
ด้านการตรวจสอบ
ภายใน 
1.1.3 (3)  โครงการ
อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติ
ราชการ 
1.1.4 (4) กิจกรรม
จัดท าสมุดบันทึก
กิจกรรม/งานท่ีปฏิบัติ
และรับผิดชอบ 
1.1.5 (5) มาตรการ
ส่งเสริมการ
บริหารงานราชการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
1.1.6 (6) มาตรการ
ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ตามประมวลจริยธรรม
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลลานตากฟ้า 
1.1.7 (7) มาตรการ
จัดท าคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

40,000 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 

40,000 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 

40,000 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 

40,000 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 

40,000 
 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
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มิติ 

 
ภารกิจ 
ตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 1.2 การสร้าง

จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชน
ทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 
 

1.2.1 (1) โครงการ
อาสาสมัครเฝ้าระวัง
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
1.2.2 (2) โครงการ
อบรมให้ความรู้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
1.2.3 (3)  โครงการ
ศึกษาดูงานของกลุ่ม
อาชีพต าบลลานตาก
ฟ้า 
 

120,000 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 

100,000 

120,000 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 

100,000 

120,000 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 

100,000 

120,000 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 

100,000 
 

120,000 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 

100,000 
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มิติ 

 
ภารกิจ 
ตามมิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 1.3 การสร้าง

จิตส านึกและ
ความ
ตระหนักแก่
เด็กและ
เยาวชน 

1.3.1 (1) โครงการ
อบรมเยาวชนต้นกล้า
คุณธรรมตามแนววิถี
พุทธ 
 
1.3.2 (2)  โครงการ
สายใยรักครอบครัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
1.3.3 (3)  โครงการ
จัดอบรมให้ความรู้
เรื่องพิษภัยจากยาเสพ
ติด 
 
1.3.4 (4)  โครงการ
หนูน้อยหัดออม 
 
1.3.5 (5)  โครงการ
ส่งเสริมเรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรมเด็ก
ปฐมวัย 

30,000 
 
 
 
 

40,000 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 

30,000 
 
 
 
 

40,000 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 

30,000 
 
 
 
 

40,000 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

30,000 
 
 
 
 

40,000 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

30,000 
 
 
 
 

40,000 
 
 
 

50,000 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

มิติท่ี 1 รวม 11  โครงการ/1 
กิจกรรม/  3 
มาตรการ 

410,000 410,000 410,000 410,000 410,000  
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มิติ 

 
ภารกิจตาม

มิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การ
บริหาร
ราชการ
เพ่ือ
ป้องกัน
การ
ทุจริต 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองใน
การต่อต้าน
การทุจริตของ
ผู้บริหาร 
 

2.1.1 (1) กิจกรรม
ประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

 2.2  
มาตรการสร้าง
ความโปร่งใส
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

2.2.1 (1) โครงการ
ค่าจ้างส ารวจ ประเมิน 
และประเมินผลข้อมูล
เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 
2.2.2 (2) กิจกรรม
การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัด
จ้าง 
 
2.2.3 (3)  กิจกรรม
การประกาศงบสถานะ
ทางการเงินผ่านทาง
เว็บไซด ์
 
2.2.4 (4) กิจกรรม
การเผยแพร่ข้อมูล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประจ าปีผ่านทางเว็บ
ไซด ์
 
2.2.5 (5) กิจกรรม
ควบคุมการเบิกจ่าย
ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณนายจ่าย
ประจ าป ี

20,000 
 
 
 
 

0 
 
 

 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 

20,000 
 
 
 
 

0 
 
 

 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 

20,000 
 
 
 
 

0 
 
 

 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 

20,000 
 
 
 
 

0 
 
 

 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 

20,000 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิติ 

 
ภารกิจตาม

มิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 2.3  

มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจ
หน้าท่ีให้
เป็นไปตาม
หลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

2.3.1 (1) มาตรการ
มอบอ านาจอนุญาต 
สั่งการเพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ 
 
2.3.2 (2) กิจกรรม
จัดท าคู่มือประชาชน 
 

0 
 
 

 
0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 
 

0 
 
 

 
0 
 
 
 

0 
 
 

 
0 

 
 

 

0 
 
 
 

0 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 2.4  การเชิด
ชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ ์

2.4.1 (1) กิจกรรม
การประกาศผลการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ลูกจ้าง 
ผู้ที่ได้รับการ
ประเมินผลงานดีเด่น  
เพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังใจ    
 
2.4.2 (2) กิจกรรม
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
หน่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นที่ประจักษ์  
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 

0 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 2.5  
มาตรการ 
จัดการในกรณี
ได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1 (1) มาตรการ
การจัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลลานตากฟ้า 
 
2.5.2 (2) มาตรการ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข ์
 
2.5.3 (3) กิจกรรม
การอ านวยความ
สะดวกและให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐ
และองค์กรอิสระ 

0 
 

 
 
 
 

0 
 
 

 
 

0 
 

0 
 

 
 
 
 

0 
 
 

 
 

0 
 

0 
 
 
 

 
 

0 
 
 
 
 

0 
 

0 
 

 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

มิติท่ี 2 รวม 1 โครงการ/9 
กิจกรรม/ 

3 มาตรการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  
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มิติ 

 
ภารกิจตาม

มิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการ
มีส่วน
ร่วมของ
ภาค
ประชา
ชน 

3.1 จัดให้มี
และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางที่
เป็นการ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจ
หน้าท่ีของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 
 

3.1.1  (1) โครงการ
อบรมให้ความรู้ข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.2540 
 
3.1.2 (2) กิจกรรม
การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน 
การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 
3.1.3 (3) กิจกรรม
จัดให้มีช่องทางที่
ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 

30,000 
 
 
 
 

0 
 

 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

 

30,000 
 
 
 
 

0 
 

 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 

0 
 

 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

 

 3.2 การรับ
ฟังความ
คิดเห็นการรับ
และ
ตอบสนอง
เรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของ
ประชาชน 

3.2.2 (1) โครงการ 
อบต.เคลื่อนที ่
 
3.2.2 (2) กิจกรรม
การรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ให้ผู้ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์รับทราบ 
 
3.2.3 (3) มาตรการ
ก าหนดขั้นตอน/
กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 
3.2.4 (4) มาตรการ
แก้ไขปัญหาเหตุ
เดือดร้อนร าคาญของ
ประชาชน 
 

10,000 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 

10,000 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 

10,000 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 

10,000 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 

10,000 
 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
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มิติ 

 
ภารกิจตาม

มิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 3.3 การ

ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วม
บริหารกิจการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.3.1 (1) มาตรการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
3.3.2 (2) มาตรการ
ตรวจสอบโดย
คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีของ 
อบต.ลานตากฟ้า 
 
3.3.3 (3) มาตรการ
แต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง 
 
3.3.4 (4)  โครงการ
ประชุมประชาคม
แผนพัฒนาสี่ป ี
 

0 
 
 

 
0 
 
 

 
 
 
 

0 
 
 
 

 
20,000 

0 
 
 

 
0 
 
 

  
 
 
 
 0 

 
 
 

 
20,000 

0 
 
 

 
0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

 
20,000 

0 
 

 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 

 
20,000 

0 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 

20,000 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

มิติท่ี 3 รวม 3 โครงการ/3 
กิจกรรม/ 

5 มาตรการ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 
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มิติ 

 
ภารกิจตาม

มิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4. การ
เสริมสร้
างและ
ปรับปรุ
งกลไก
ในการ
ตรวจส
อบการ
ปฏิบัติ
ราชการ
ของ
องค์กร
ปกครอ
งส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัด
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ที่
คณะกรรมการ
ตรวจเงิน
แผ่นดิน
ก าหนด 
 

4.1.1 (1) กิจกรรม
การจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน 
 
4.1.2 (2) โครงการ
อบรมเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
ด้านการตรวจสอบ
ภายใน 

0 
 
 
 
10,000 

0 
 
 
 

10,000 

0 
 
 
 

10,000 

0 
 
 
 

10,000 

0 
 
 
 

10,000 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 4.2 การ
สนับสนุนให้
ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือ
การบริหาร
ราชการตาม
ช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได ้
 

4.2.1 (1) กิจกรรม
การรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ 
 
4.2.2 (2) กิจกรรม
การจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างจากตัวแทน
หมู่บ้าน 
 
4.2.3 (3) มาตรการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแล การ
บริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ 
แต่งตั้ง การโอน ย้าย 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 

0 
 

 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 
 

0 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

0 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตาม

มิต ิ

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 4.3 การ

ส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของ
สภาท้องถิ่น 

4.3.1 (1) โครงการ
อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติ
ราชการ 
 
4.3.2 (2) โครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับ
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 

 

 4.4 การเสริม
พลังการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 
(Community
) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้าน
การทุจริต 
 

4.4.1 (1) กิจกรรม
จัดท าตู้รับฟังความ
คิดเห็นกรณีพบเห็น
การทุจริต 

0 0 0 0 
 

0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

มิติท่ี 4 รวม 3 โครงการ/ 4 
กิจกรรม / 

1 มาตรการ 

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000  
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ส่วนที่ ๓ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการ 

 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ชื่อโครงการ   โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ   เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน 
                      การปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
2. หลักการและเหตุผล  

 
 
 

ด้วย คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและ 
เป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ในท้องถิ่น  ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิต 
ที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชน 
ในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหารและ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน  หากคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการ
กระท าทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ  

เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้าน 
เมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์
และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ แก้กฎระเบียบที่เอ้ือต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบ
คุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ประกอบกับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)  
ได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้เป็น
หลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน ได้แก่ 

๑. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และ                
มีความรับผิดชอบ   

๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นหลัก 
๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 



 
 

๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา ได้ยึดถือเป็นแนวทางส าหรับประพฤติตนและ 

เป็นหลักการในการปฏิบัติงาน 

ดังนั้น  เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจและเพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัด  สามารถน าหลักคุณธรรม 
จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจ าวัน และประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลานตากฟูา จึงได้จัดท าโครงการ ฯ นี้ขึ้นมา 
 
 
 

 3. วัตถุประสงค์ 
 
 
 

           3.๑ เพ่ือเสริมสร้างผู้เข้ารับการอบรมให้มีจิตส านึกในการปฏิบัติงาน ลดความขัดแย้งในองค์กร สร้าง
สัมพันธภาพที่ดี สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข เป็นกัลยาณมิตรที่ดี โดยการใช้หลักธรรมและหลัก
คุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวปฏิบัติ  
           3.๒ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในจารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันงดงาม มีศีลธรรม คุณธรรม เสียสละ เผื่อแผ่ แบ่งปัน อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
สามัคคี ส านึกในความเป็นไทยด้วยกัน เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มีความส านึกในการตอบแทนคุณ              
ของแผ่นดิน และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  
          3.๓ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้สร้างความมีความมีระเบียบวินัย เข้มแข็ง 
แข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และอ่ืนๆ เพื่อเป็นพลังอ านาจของชาติและใช้ชีวิตในสังคมร่วมกันอย่าง            
มีคุณธรรมจริยธรรม 
          3.4 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แนวทางในการพัฒนาองค์กร การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน และ
บุคลากรในการปฏิบัติงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อการปฏิบัติงาน และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
          3.5 เพ่ือแก้ไขปัญหาระบบคุณธรรมในราชการในเชิงลึกและให้มีผลในระยะยาวและต่อเนื่อง 
          3.7 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม  และประสิทธิภาพให้กับ                  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลลานตากฟูา  
          3.8  เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ  เพ่ือให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์   มีจิตส านึกในการ
กระท าความดี  รู้จักการให้การเสียสละ  และมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
 
 
 

        4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                    - คณะผู้บริหาร                                                               จ านวน       4    คน 
                    - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล                                   จ านวน     10    คน 
                    - พนักงานส่วนต าบล/คร/ูลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง                  จ านวน     26    คน 
                      ผูน้ าชุมชน (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น)                                   
                                                                                       รวมท้ังสิ้น   จ านวน     50   คน 
       
 
 



 
 

  4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                    - ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตส านึกในการปฏิบัติงาน ลดความขัดแย้งในองค์กร สร้างสัมพันธภาพที่
ดี สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข เป็นกัลยาณมิตรที่ดี โดยการใช้หลักธรรมและหลักคุณธรรม  
จริยธรรมเป็นแนวปฏิบัติ 
                   - ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันงดงาม มี
ศีลธรรม คุณธรรม เสียสละ เผื่อแผ่ แบ่งปัน อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ สามัคคี ส านึกในความเป็นไทยด้วยกัน 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มีความส านึกในการตอบแทนคุณของแผ่นดิน และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
                   - ผู้เข้ารับการอบรม มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง แข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และอ่ืนๆ เพื่อ
เป็นพลังอ านาจของชาติและใช้ชีวิตในสังคมร่วมกันอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 
                   - ผู้เข้ารับการอบรม  มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางท่ีถูกต้องเหมาะสม  
น ามาซึ่งประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน   และส่งผลให้เกิดความสุขความ
เจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคน 
                   - ผู้เข้ารับการอบรม มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ เพ่ือให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์   มีจิตส านึก
ในการกระท าความดี รู้จักการให้การเสียสละ และมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
                    - ร้อยละของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าใจและประยุกต์         
หลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณในการป ฏิบัติราชการมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของจ านวน
ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด  
                    - ระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อความเป็นธรรมในการบริหารงานเพ่ิมสูงขึ้นมากกว่า
ร้อยละ ๖๐ หรือไม่น้อยกว่าเปูาหมายที่ผ่านมา 
                    - ระดับความส าเร็จของโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
        5.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
                 ประเด็นยทุธศาสตรที์ ่๙ การปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน                                
                 มีกลยุทธ์และตวัชี้วัด ดงันี ้

       กลยุทธ์ : จัดระบบในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 
- ตัวชี้วัดความส าเร็จของเปูาหมายระยะสั้น ดังนี้ 

๑) มีกลไก ตรวจสอบถ่วงดุล โดยมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และพัฒนาระบบ 
                                รับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ของศูนยด์ ารงธรรมให้ถึงระดบัหมู่บา้น ผ่าน             

    โครงการจังหวัดเคลื่อนที่และอ าเภอเคลื่อนที่  
๒) แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และเกณฑ์จริยธรรมเพื่อควบคุมการปฏิบัติ ให้ 
    เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความร่วมมือภาคีเครือข่าย ภาคประชาชนใน 
    การต่อต้านการทุจริต 
๓) ความโปร่งใสของประเทศไทยมีอันดับที่สูงขึ้น โดยดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น         

            - ตัวชี้วัดความส าเร็จของเปูาหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้ 
 



 
 

    ความโปร่งใสของประเทศไทยมีอันดับที่สูงขึ้น โดยดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น   
                                 ไม่ต่ ากว่า ๕.๐ คะแนน ติดต่อกันจนถึงปี ๒๕๖๔  
        5.2 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 – 2560                    
              ในการเสริมสร้างธรรมาภบิาล 
             สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้น าและ  
             องค์การสจุรติธรรมทีมี่ศักดิ์ศรี (Organization  Integrity) 

  กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ยกย่องข้าราชการ/ผู้น ารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม 
                            แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ 
                            1. ก าหนดเกณฑ์และประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการที่ท างาน 
                            ตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างเปน็ผูน้ ารุ่นใหม่ในการขับเคลือ่นคุณธรรม 
                            2. จัดการความรู้และกรณีศึกษา (Knowledge Management) จากผู้น า 
                            เหลา่นีทั้ง้งาน ที่ผ่านมาและโครงการที่ก าลังด าเนินการ เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดี              
                            ให้แก่ข้าราชการอ่ืนๆ 
 กลยุทธ์ที่ ๑.๒ สร้างองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี ( Organization  Integrity) 
                            แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ 

                                      ๑. ก าหนดมาตรการและมาตรฐานองค์การ สุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรีเป็นเกณฑ์  
                            ในการประเมินผลการปฏิบตังิานประจ าป ี
                            ๒. ค้นหาตัวอย่างโครงการนวัตกรรมทางด้าน คุณธรรม จริยธรรม และ                          
                            ธรรมาภิบาล จากส่วนราชการต่างๆ เพ่ือประมวลเปน็ตัวอยา่ง และ  
                            เผยแพร่ให้สว่นราชการอ่ืนๆ น าไปศึกษาและประยกุตใ์ช้ตอ่ไป 
   กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ก าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น 
                                แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ 
                            ๑. ก าหนดมาตรฐานและแนวทางการท างานของนักการเมืองท้องถิ่น                       

                                      (เช่น อะไรควรท า อะไรไม่ควรท า ฯลฯ) แล้วเผยแพร่ให้ประชาชน 
                                     รับทราบ) 
              สอดคล้องกับยทุธศาสตรที์ ่๓ : การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
                        กลยุทธ์ที ่๓.๑ ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย  
                                          โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 

                                แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ 
                                          1. การน าเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมมาก าหนดไว้ในกระบวนการของ    
                                          การแตง่ต้ังหรือเลื่อนเข้าสูต่ าแหนง่ผู้บริหารในทุกระดบัของหนว่ยงาน    
                                          โดยให้เปน็องค์ประกอบท่ีส าคัญ และมีเครื่องมือที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม 
                                          ๒. ปรับแนวทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนของการสรรหา    
                                          บรรจุ แตง่ต้ัง โอน ย้าย 
                        กลยุทธ์ที ่๓.๒ ขับเคลื่อนจรรยาบรรณข้าราชการไปสู่การปฏิบัติ 

                               แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ 
                                         ๑. จัดท าและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณของแต่ละ 
                                         องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 



 
 

                                         ๒. ก าหนดให้มีการบังคับใช้และบทลงโทษผู้ฝุาฝืนข้อบังคับจรรยาและ 
                                         วินยัข้าราชการอยา่งชัดเจน 
                       กลยุทธ์ที ่๓.๓ ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าราชการส่วน   
                                         ท้องถ่ิน 

                              แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ 
                                         ๑. จัดท าและผลักดันให้มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุตร/ครอบครัว  
                                         ข้าราชการสว่นท้องถ่ินทีเ่สยีชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ 
         5.3  สอดคล้องกับแผนพัฒนาแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560 – 2562) ขององค์การบริหารส่วน  
                ตําบลลานตากฟ้า 
                 สอดคล้องกับยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีด ี  
                 แนวทางการพัฒนาท่ี 4 ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการท างานของบุคลากร 
                 สร้างประสิทธิภาพการจัดการความรู้และพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
                 พร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
          5.4 ความสอดคล้องกับประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 
 
 
 
 
 

6. วิธีดําเนินการ 
     6.1  จัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
     6.2  ติดต่อประสานงานกับวิทยากร   
     6.3  ด าเนินการตามโครงการ 
     6.4  ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องทราบรายละเอียดต่างๆ และข้อตกลงร่วมกัน 
     6.5  ประเมินผลทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม เพื่อวัดผลการด าเนินการให้ความรู้ และการด าเนิน 
            การอบรม 
     6.4  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการโครงการให้ผู้บริหารทราบ     
 
 
 
 
 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
         4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 
 
 
 
 
 

8. สถานที่ดําเนินการ 
         จัดฝึกอบรม ณ ห้องประชุมที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา            
 
 
 
 
 

9. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
            ส านกังานปลดั องค์การบริหารสว่นต าบลลานตากฟูา  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม   
 
 
 
 
 
 

10. งบประมาณดําเนินการ ทั้งสิ้น 40,000 บาท (ส่ีหม่ืนบาทถ้วน) 
             จากข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าจัดท าปูายโครงการประชาสัมพันธ์ และอ่ืนๆเกี่ยวข้องกับการจัด



 
 

โครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560– 2562) จ านวนเงิน 40,000.-บาท (-สี่หมื่นบาทถ้วน-) 
ซึ่งทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้  แยกเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 

 
      10.๑  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม   รวมเป็นเงิน  24,460 บาท  แยกเป็น 

(๑)  ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม จ านวน 50 คน (2 มื้อๆ ละ ๒5 บาท)  เป็นเงิน      2,500   บาท 
(๒)  ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 50 คน คนละ 80 บาท                เป็นเงิน      4,000   บาท 
(๓)  ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับผู้เข้าอบรม 
      จ านวน 50 ชุด ชุดละ 25๐ บาท                   เป็นเงิน    12,500   บาท 
(๔)  ค่าสมนาคุณวิทยากร                                                     เป็นเงิน      2,0๐๐   บาท 
(๕)  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม                      เป็นเงิน      2,000   บาท 

 (ปูายโครงการ/ดอกไม้ ฯลฯ) 
(6)  ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ                       เป็นเงิน     1,460   บาท 

                     รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  เป็นเงิน 24,460 บาท (สองหม่ืนสี่พันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
                    ***หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถนํามาถัวเฉลี่ยได้ 
 
11. การติดตามประเมินผล 
            11.1 ประเมินจากการสังเกต และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
            11.2 ประเมินผลทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม เพื่อวัดผลการด าเนินการให้ความรู้ ศึกษาดูงานและ
การด าเนินการอบรม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินโครงการในครั้งต่อไป 
 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            12.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตส านึกในการปฏิบัติงาน ลดความขัดแย้งในองค์กร สร้างสัมพันธภาพที่ดี 
สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีความสุข เป็นกัลยาณมิตรที่ดี โดยการใช้หลักธรรมและหลักคุณธรรม  จริยธรรม
เป็นแนวปฏิบัติ 
            12.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันงดงาม   มี
ศีลธรรม คุณธรรม เสียสละ เผื่อแผ่ แบ่งปัน อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ สามัคคี ส านึกในความเป็นไทยด้วยกัน 
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มีความส านึกในการตอบแทนคุณของแผ่นดิน  และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
            12.3 ผู้เข้ารับการอบรม มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง แข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และอ่ืนๆ เพื่อ
เป็นพลังอ านาจของชาติและใช้ชีวิตในสังคมร่วมกันอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 
           12.4 ผู้เข้ารับการอบรม มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางท่ีถูกต้องเหมาะสม  
น ามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน  และส่งผลให้เกิดความสุขความ
เจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคน   
           12.5 ผู้เข้ารับการอบรม มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ เพ่ือให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ มีจิตส านึกใน
การกระท าความดี รู้จักการให้การเสียสละ และมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่าง                          
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล             
           12.6 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ 80 มีความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานและได้รับประโยชน์
จากการเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือน ามาปรับใช้ในการท างานได้จริง        
 



 
 

 
1. ชื่อโครงการ   อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการตรวจสอบภายในอบรมเสริมสร้างความรู้ความ 
                      เข้าใจด้านการตรวจสอบภายใน 
 

2. หลักการและเหตุผล 

         หลักการจัดระเบียบบริหารราชการในประเทศไทยในปจัจบุนันั้นมีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบคือการ
ปกครองแบบรวมอ านาจ  (Centralization) ซึ่งอ านาจเหล่านี้จะอยู่ที่ส่วนกลางโดยผ่านทาง กระทรวง ทบวง 
กรม ต่างๆ รูปแบบที่ 2 คือการปกครองแบบ แบ่งอ านาจ (Deconcentration) โดยการปกครองในแบบนี้จะ
เป็นการปกครองที่ส่วนกลางมอบอ านาจของส่วนกลางมาให้แก่องค์กรส่วนภูมิภาคในการบริหารราชการเพ่ือให้
เกิดการบริหารราชการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และการปกครองรูปแบบสุดท้ายคือ การปกครองแบบกระจาย
อ านาจ (Decentralizaiton) เป็นการปกครองในรูปแบบที่ส่วนกลางมอบอ านาจให้องค์กรส่วนท้องถิ่นจัดการ
บริหารราชการในท้องถิ่นของตนเองโดยมีการจัดตั้งองค์กรและสรรหาคณะผู้บริหารโดยความเห็นชอบของคน
ส่วนใหญ่ของประชาชนในท้องที่นั้นๆ และมีการจัดเก็บรายได้ด้วยตนเองโดยที่องค์กรจากส่วนกลางร่วมทั้งส่วน
ภูมิภาคนั้นมีหน้าที่ก ากับดูแลองค์กรท้องถิ่นเท่านั้น  และนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537 จนถึงในปัจจุบันนั้นมีแนวโน้ม
ในเรื่องของการกระจายอ านาจจากส่วนกลางมาสู่ท้องถิ่นมากข้ึนท าให้องค์กรที่ท าการปกครองในส่วนท้องถิ่น
นั้นมีอ านาจ และหน้าที่ในการที่จะด าเนินการบริหารราชการและสาธารณประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน เมื่อมีอ านาจและหน้าที่มากขึ้นองค์กรท้องถิ่นนั้นก็ย่อมจะต้องมีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึนด้วยเช่นกัน ท าให้องค์กรจ าเป็นที่จะต้องมีวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งก าลังคนใน
การด าเนินการจัดการบริหารราชการเหล่านั้นให้ตรงตามเปูาหมายขององค์กรบนพื้นฐานของความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีด้วย   ในทางกลับกันเมื่อองค์กรมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นการตรวจสอบภายในนั้นก็เป็นสิ่งที่ส าคัญ
ตามข้ึนมาด้วยเช่นกัน เนื่องจากองค์กรที่มีขนาดใหญ่เปรียบเสมือนคนที่มีร่างกายขนาดใหญ่ด้วย และการ
ตรวจสอบภายในนั้นเป็นสิ่งที่จะมาควบคุมไม่ให้สิ่งต่างๆในร่างกายนั้นผิดปกติ อันจะท าให้คนสามารถใช้
ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        เนือ่งจากหลักการข้างต้นนั้น เป็นเหตุให้บุคคลากรทีอ่ยู่ในองค์กรจะตอ้งเปน็กลุม่คนทีส่ าคัญทีสุ่ดทีจ่ะ
คอยควบคุมและตรวจสอบการบริหารงานภายในองค์กร ซึ่งการควบคุมและตรวจสอบนั้นจะมีประสิทธิภาพ
ไม่ได้หากว่าบุคลากรภายในองค์กรนั้นขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการตรวจสอบภายใน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลานตากฟูาได้เล็งเห็นว่าองค์กรจ าเป็นที่จะต้องท าการอบรมพนักงานขององค์กรในเรื่องของการ
ตรวจสอบภายใน ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการตรวจสอบภายในเพื่อให้ประสิทธิภาพในการท างาน
ขององค์กรเป็นไปในระดับสูงสุด   จึงได้จัดท าโครงการ "อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกา รตรวจสอบภายใน"  
ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานขององค์ อันจะน าไปสู่การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอย่างโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
ตรวจสอบภายอย่างชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 3.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายในขององค์กร 
 3.3 เพ่ือให้การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา  เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล  โปร่งใสและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 
 
 



 
 

4. เป้าหมาย 
 4.1 เชิงคุณภาพ 
  4.1.1 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการ
ตรวจสอบภายในอย่างถ่องแท้ ชัดเจนปฏิบัติราชการด้วยความสื่อสัตย์สุจริต ตามระเบียบกฎหมายและหลักการ
กระจายอ านาจ 
 4.2 เชิงปริมาณ 
  4.2.1 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา จ านวน 20 คน 
 

5. ความสอดคล้อง 

 5.1  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา ข้อที่ 6 นโยบายด้าน
การเมืองการบริหาร   องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา  จะ บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมุ่งเน้น
ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมโดยมีแนวทางดังนี้ 
  6.4   ปูองกันปราบปรามทุจริตให้หมดไปจากองค์กร  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของ
ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล 
  5.2 แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา พ.ศ.  2560-2562    ยุทธศาสตร์ที่  5  
การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี  แนวทางการพัฒนาที่  8  เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 
   
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ประชุมคณะท างาน 

 6.2 เขียน/เสนอ เพื่อขออนุมัติโครงการ 
 6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.4 ด าเนินการตามโครงการ 
 

 

7. กิจกรรม   
 อบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายในแก่พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา  
 

 

8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

 

9. สถานที่ดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลลานตาฟูา  
 
 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา 
 
 

11. งบประมาณ 
 8,000 บาท  เบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2560  แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย  อบรมเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านการตรวจสอบภายใน  ตั้งไว้  10,000  บาท  



 
 

    
 

12. การประเมินผลโครงการ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคือ 
 12.1 แบบประเมินโครงการ 
 12.2 แบบสอบถาม  (ผู้ประเมินสร้างขึ้น) 

  
  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
13.1 ข้าราชการ พนักงานขององค์กรบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ

การตรวจสอบภายในมากขึ้น   
13.2 องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูามีประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายในมากขึ้น 
13.3 องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา  บริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล  

โปร่งใสและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.  ชื่อโครงการ   อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการ  

                       ปฏิบัติราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 

 การบริหารราชการในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นยังคงรูปแบบการปกครองมาจากสมัยอยุธยา   ที่ยัง
มีสมุหกลาโหมและสมุหนายกคอยดูแลในสองเรื่องส าคัญ โดยที่สมุหกลาโหมจะดูแลในเรื่องของการทหารและ 
สมุหนายกนั้นจะดูแลในเรื่องของพลเรือน และได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานครั้งใหญ่ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มี พระราชปรารภว่า “สมควรจะได้วางระเบียบราชการ บริหาร
ส่วนกลางเสียใหม่ตามแบบอย่างอารยประเทศ โดยจัดจ าแนกราชการเป็นกรมกองต่าง ๆ มีหน้าที่เป็นหมวด
เหล่า ไม่ก้าวก่ายกัน ”  พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แยกกระทรวงพระคลังออกจากกรมท่า หรือ
ต่างประเทศ และตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ท าหน้าที่เก็บรายได้ของแผ่นดินทุกแผนกข้ึนเป็นครั้งแรก และได้จัดการ
รวบรวมกรมต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมายเวลานั้นให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยรวมเข้าเป็นกระทรวง เมื่อเริ่มมีการ
บริหารราชการในสมัยใหม่เกิด รัฐ-ชาติขึ้น ระบบและขนาดของราชการไทยนั้นก็ได้เติบโตขึ้นมาตามระยะเวลา 
ท าให้ขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการไทยนั้นก็เพ่ิมข้ึนตามไปด้วย หน่วยงานราชการและจ านวน
พนักงานราชการเพ่ือรองรับภารกิจในการดูแลประชาชนเพื่อให้ได้รับสาธารณประโยชน์นั้นก็เพ่ิมข้ึน ท าให้การ
ควบคุมการท างานของหน่วยงานราชการนั้นเป็นไปได้ยากข้ึน และเม่ือมีการตราพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 เกิดข้ึนนั้น จึงเป็นการเปิดให้มีการบริหารงานโดยท้องถิ่นท่ีให้มีการ
จัดตั้งสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลที่ถือว่าเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนขึ้นมา และให้มีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นมาโดยประชาชนในท้องถิ่น ท าให้จ านวนของหน่วยงานราชการนั้นเพิ่มขึ้นมาก 
เพ่ือเป็นการประกันประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานราชการนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องมีระบบที่จะคอย
ควบคุมตรวจสอบการท างานของหน่วยงานเหล่านั้นให้มีความโปร่งใสและด าเนินงานไปอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ โดยที่ส่วนกลางได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานราชการ
ท้องถิ่น อาทิเช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น แต่การปูองกันการทุจริตและตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ที่มีประสิทธิภาพที่สุดนั้นก็คือการตรวจสอบและควบคุมจากภายในหน่วยงานนั้นเอง  
 จากหลักการข้างต้นท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูาเล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องจัด
อบรมในเรื่องของ การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดท า
โครงการ  "อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการ” ขึ้นเพ่ือให้องค์กรมีระบบการปูองกันการทุจริตภายในองค์กรและการตรวจสอบความประพฤติมิชอบ 
ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  อันจะท าให้องค์การสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในการท างานขององค์กร   
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูาให้มี
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
 3.2 เพ่ือให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูาปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3.3 เพ่ือให้การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา  เป็นไปตาม
ระเบียบการบริหารบ้านเมืองที่ดี  ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 



 
 

4. เป้าหมาย 
 4.1 เชิงคุณภาพ  
  4.1.1 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา  มีความรู้ความเข้าใจและมีจิตส านึกใน
การปฏิบัติหน้าที่ดีด้วยความโปร่งใส  ซื่อสัตย์  ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมรประสิทธิภาพ 
 4.2 เชิงปริมาณ  
  4.2.1 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา  จ านวน  20  คน  
 

5. ความสอดคล้อง 

  5.1   นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา ข้อที่ 6 นโยบายด้าน
การเมืองการบริหาร   องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา  จะ บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมุ่งเน้น
ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมโดยมีแนวทางดังนี้ 
  6.4   ปูองกันปราบปรามทุจริตให้หมดไปจากองค์กร  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของ
ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล 
  5.2  แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา พ.ศ.  2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่  5  
การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี   แนวทางการพัฒนาที่  2  ส่งเสริมธรรมาภิบาล การปูองกันและปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 
 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ประชุมคณะท างาน 

 6.2 เขียน/เสนอ เพื่อขออนุมัติโครงการ 
 6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.4 ด าเนินการตามโครงการ 
 

 

7. กิจกรรม   
 อบรมให้ความรู้เรื่องการปูองกันการทุจริตและการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ  
 

8. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

9. สถานที่ดําเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลลานตาฟูา  
 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา 
 

11. งบประมาณ 
 8,000 บาท   เบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินการ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  (ค่าใช้สอย)  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ  ตั้งไว้  10,000  บาท เบิกครั้งนี้  8,000 บาท   
   

 



 
 

12. การประเมินผล 

 ประเมินผลด้วยแบบประเมินโครงการที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น  
 
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1  พนักงานผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูามีจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริตใน
การปฏิบัติหน้าที่ 
 13.2  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูาปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 13.3  การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา  เป็นไปตามระเบียบ
การบริหารบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.  ชื่อโครงการ     กิจกรรมจัดท าสมุดบันทึกกิจกรรม/งานที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ท าอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมาเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงการท างานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการ
อ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงาน
ด้วยความส าเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมิน
ทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรืออาจจะมี
ผู้ร่วมงานอ่ืนมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดข้ึนคล้ายกัน ท าให้ทราบถึงวิธีการแก้ไข เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กรองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา เห็นความส าคัญของการบันทึก
ประจ าวันดังกล่าว จึงได้จัดท าสมุดความดีพนักงานจ้างโดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิด
ประโยชน์แก่องค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล               
และพนักงานจ้าง 
 3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 
 
4. เป้าหมาย 

พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา 
 
5. ระยะเวลา  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ก าหนดให้พนักงานจ้างทุกคนบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ าทุกวันและส่งให้หัวหน้าส่วนราชการ
ทุกวัน 
 6.2 รวบรวมเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างประจ าปี 
 
7. งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
8. สถานที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา  



 
 

 
9. ผู้รับผิดชอบ   

องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเปูาหมาย 
 10.2 มีการติดตามผลงานท าให้สามารถทราบผลการท างานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 
 10.3 พนักงานจ้างท างานด้วยความซื่อสัตย์   
สุจริตเกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ได้รับมอบหมายตามก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.  ชื่อโครงการ     มาตรการส่งเสริมการบริหารงานราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี ( Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการ

บริหารและการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตส านึกในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
อีกท้ังสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหา
เรื้อรังท่ีมีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว 
ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ใน
ที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาค
ธุรกิจเอกชนตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทย
ร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน 
ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผลและการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ 
ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น
แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครอง
ของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิ
บาลซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม ( Legitimacy) หลักความโปร่งใส ( Transparency) หลักความ
รับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ ( Efficiency) และหลักการมีส่วน
ร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็น
เครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบ
เปูาหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไปดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลลานตากฟูาจึงจัดท ามาตรการส่งสเริมการบริหารงานราชการตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 
 
  

3.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล 

คุณธรรม และจริยธรรม 
2.  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกัน

และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
3.  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
4.  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน

ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



 
 

4.  เป้าหมาย 
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
 
 

5.  พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา 
 
 

6.  วิธีดําเนินการ 
1) จัดท ามาตรการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
2) มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมด าเนินการ 
3) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินมาตรการ 
4) สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
 
 

7.  ระยะเวลาการดําเนินงาน 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 
 

8.  งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา 
 
 

10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1) ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล

คุณธรรม และจริยธรรม 
2) ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
3) ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
4) ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ

องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.   ชื่อโครงการ     มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบล                    
ลานตากฟูา 

 
2.  หลักการและเหตุผล 

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลลานตากฟูา  โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอน
การลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจังหวัดนครปฐมเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง   ก าหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึด
มั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม   มีจิตส านึกท่ีดี 
ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์
ทับซ้อน  ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมี
อัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้   ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  
3.  วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

2.  เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของ องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.  เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

4. เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้
อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อ
ประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ 

 
4.  เป้าหมาย 

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา 



 
 

 
5.  พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา  
 

6.  วิธีดําเนินการ 
1) จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
2) มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมด าเนินการ 
3) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินโครงการ 
4) สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
 

7.  ระยะเวลาการดําเนินงาน 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา 
 

9.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1)  ผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ

จริยธรรม 
2)  ผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
3)  ผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากร สามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน

ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

1.   ชื่อโครงการ     มาตรการจัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
2.   หลักการและเหตุผล 
  รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็น
เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและ
เป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบ
คุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ( Conflict of 
Interest) ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการ
ให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ด้วยเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น และ
เพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้
เป็นกลไกส าคัญที่จะปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่
ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพื่อเป็นพื้นฐานการ
ปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา ให้
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชัน    
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต   

บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ อบต.ลานตากฟูา  
  
5. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา  
 



 
 

6. วิธีดําเนินการ 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 3. ตรวจสอบความถูกต้อง 
 4. จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5. แจกจ่ายให้บุคลากร 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
         1.2 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 
1. ชื่อโครงการ  สนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครเฝูาระวังอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

2. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องด้วย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งส าคัญ  ซึ่งก าลังเสื่อมโทรมและหมดลง จากการ
ใช้ประโยชน์ของคนในชุมชนที่มากเกินไป รวมทั้งขาดการรักษา ดูแล โดยเฉพาะเรื่องของน้ าที่เป็นปัจจัยส าคัญ 
ที่คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์อุปโภค บริโภค  ทั้งทางภาคครัวเรือน การเกษตร และอุตสาหกรรม รวมถึงการ
เดินทางคมนาคม  การรักษา ดูแลควบคุมมลพิษในแหล่งน้ า เพื่อการฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าให้กลับคืนมามีระบบนิเวศ
ที่ดีข้ึนนั้นจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนที่อาศัยแหล่งน้ าในการอุปโภค
บริโภคตระหนักถึงความจ าเป็นของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ า การเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมและ       
ลดมลพิษในแหล่งน้ า แม่น้ า คู คลอง หนอง บึง เป็นต้น  เพื่อการฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ าให้กลับคืนมามีระบบ
นิเวศท่ีดีขึ้น และเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ าที่ยั่งยืน 

 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา ซึ่งในเขตพ้ืนที่มีจ านวนล าคลองหลายแห่ง จึงเห็น
ความส าคัญของการรักษาและดูแลแหล่งน้ าให้มีสภาพหรือระบบนิเวศที่ดีขึ้น จึงได้จัดท าโครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของกลุ่มอาสาสมัครเฝูาระวังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมข้ึน เพ่ือการฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าให้กลับคืนมามีระบบ
นิเวศท่ีดีขึ้น ประชาชนมีน้ าที่มีคุณภาพใช้อุปโภค บริโภค  และการคมนาคมสะดวกขึ้น พร้อมทั้งเป็นงานใน
หน้าที่ที่ต้องท าตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖ (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้ง
ก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และ (๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. วัตถุประสงค ์
 3.๑ เพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึงความจ าเป็นและเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมและลดมลพิษใน
แหล่งน้ า 
 3.๒ เพ่ือฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ าให้กลับมามีระบบนิเวศท่ีดีขึ้น 
 ๓. 3 เพื่อให้การเดินทางสัญจรทางน้ าสะดวกมากข้ึน 
 3.๔ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าสะอาดเพ่ือใช้ในการอุปโภค บริโภค 
 

4. เป้าหมาย 
 4.1 เชิงคุณภาพ 
  4.1.1 ที่สาธารณะริมถนนทุกเส้นและล าคลองในต าบลลานตากฟูา  สะอาดสวยงามน่ามอง  
 4.2 เชิงปริมาณ  
  4.2.1 ที่สาธารณะ  ริมถนนทุกเส้น  และล าคลองในต าบลลานตากฟูา จ านวน  23  สาย  
 

 
 



 

5. ความสอดคล้อง 

 5.1 พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 6         
พ.ศ. 2552  มาตรา 6 7 (7) ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลดังต่อไปนี้   
  (7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 5.2 แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่           
4  การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ 
 

6. วิธีการดําเนินการ 
 6.๑ ส ารวจสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนของแหล่งน้ า 
 6.๒ ประชุม ร่วมกับผู้น าแต่ละฝุายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.๓ จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 
 6.๔ ประชาสัมพันธ์โครงการ 

6.๕ ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ  
 ๖. 6 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

 

8. สถานที่ดําเนินการ 

 ที่สาธารณะ  ริมถนนทุกเส้น  และล าคลองในต าบลลานตากฟูา 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา   
 

10. งบประมาณ  
 10.1 ค่าอาหาร,น้ าดื่มอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านละ 2,000  บาท/เดือน  จ านวน  5  
หมู่บ้าน   เป็นเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท/เดือน ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ รวมเป็นเงิน 120,000 บาท 
 งบประมาณท่ีใช้จ่ายเบิกจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕ 60 แผนงานการเกษตร 
งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและปุาไม้ งบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ รวมรายจ่ายทั้งสิ้น    ๑2๐,๐๐๐   บาท   
 

11. การประเมินผลโครงการ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคือ 

 1. แบบประเมินโครงการที่ผู้ประเมินสร้างข้ึน 
 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.๑ ท าให้ประชาชนตระหนักถึงความจ าเป็นและเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมและลดมลพิษใน
แหล่งน้ า 
 12.๒ ท าให้แหล่งน้ ามีคุณภาพและกลับมามีระบบนิเวศท่ีดีขึ้น 
 12.๓ ท าให้การเดินทางสัญจรทางน้ าสะดวกมากข้ึน  



1. ชื่อโครงการ    อบรมความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

2. หลักการและเหตุผล 
 พ้ืนที่ต าบลลานตากฟูาเป็นพื้นที่ราบลุ่ม  มีแม่น้ าสายใหญ่ไหลผ่าน  มีความอุดมสมบูรณ์  เหมาะแก่การท า
การเกษตร  และประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลประกอบอาชีพท านา  และการท านาของเกษตรกรในพื้นที่นั้นต้องใช้
ปุ๋ยเคมีและสารเคมีเป็นปัจจัยส าคัญ  ซึ่งมีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูง  และยังมีความเสี่ยงต่ออันตรายจากการใช้สารเคมี  
ท าให้เกิดการขาดทุนและสุขภาพอนามัยเสื่อมถอย  มีปัญหาสุขภาพตลอดเวลา  อีกท้ังองค์การบริหารส่วนต าบล
ลานตากฟูา  ได้มีแนวคิดที่ส่งเสริมให้ประชาชนในต าบลโดยเฉพาะ  เกษตรกร  ให้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มาใช้เป็นหลักในการด าเนินชีวิต  อันเป็นการสร้างความสุขที่ยั่งยืน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา   ได้เล็งเห็นความส าคัญของอาชีพเกษตรกรที่ท านาในต าบล  จึงได้
จัดท าโครงการ  “อบรมความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ขึ้น  โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการให้เกษตรกรใน
การท าปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ าชีวภาพ  จากวัสดุที่มีอยู่ในพื้นท่ี  ลดการใช่สารเคมี  การใช้ปุ๋ยเคมี  อันเป็นการลดต้นทุน
ค่าใช้จ่าย โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต
ให้สามารถพ่ึงพาตนเองและมีภูมิคุ้มกัน ส่งผลให้คนในชุมชนเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป   
  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรในต าบลใช้วัสดุในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 3.2  เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรในต าบลใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมี  และเข้าใจหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ 
 3.3  เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรในต าบลลดรายจ่าย  เพ่ิมรายได้โดยการลดต้นทุนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3.4  เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรในต าบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 

4. เป้าหมาย 
 4.1 เชิงคุณภาพ 
  4.1.1 เกษตรกรต าบลลานตากฟูา  มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
น าไปเป็นหลักในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.2 เชิงปริมาณ  
  4.2.1 เกษตรกรต าบลลานตากฟูา  จ านวน  50  คน  
 

5. ความสอดคล้อง 

 5.1 พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่  6  พ.ศ. 
2552  มาตรา  68 (7) ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลดังต่อไปนี้   
  (7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร   
 5.2 ยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐม  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  กลยุทธ์ที่  1  เสริมสร้างภูมิคุ้มกันความ
เข้มแข็งทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีศักยภาพรับรองการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 



 5.3 แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่  2  
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  แนวทางการพัฒนาที่  3  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
 

6. วิธีดําเนินการ 
          6.1 องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูาประสานผู้น าเกษตรกร 

6.2 องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา ประสานวิทยากร  
6.3 องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูาจัดกิจกรรมตามโครงการ 
6.3 องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูาสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

 

8. สถานที่ดําเนินการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา   
 

10. งบประมาณ 
10.1 ค่าจัดท าปูายโครงการ  จ านวน  1  ผืน                     เป็นเงิน  500   บาท  
10.2 ค่าอาหารว่างและน้ าดื่มผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน  55  คนๆ  ละ  25  บาท  เป็นเงิน  1,375 บาท   
10.3 ค่าอาหารและน้ าดื่มผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน  55  คนๆ  ละ  75  บาท       เป็นเงิน  4,125 บาท     
10.4 วัสดุในการฝึกอบรม                          เป็นเงิน 1,000  บาท    
10.5 ค่าตอบแทนวิทยากร 4  ชั่วโมงๆ ละ 500  บาท            เป็นเงิน 2,000  บาท    

          10.6 ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรมจ านวน  50  ชุดๆละ  15  บาท             เป็นเงิน    750 บาท    
                                                                                                 รวมท้ังส้ิน   9,750  บาท   

 เบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 แผนงานการเกษตร งบด าเนินงาน  
ค่าใช้สอย  โครงการสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ตั้งไว้ 10,000  บาท  

  

11. การประเมินผลโครงการ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคือ 

 11.1 แบบประเมินโครงการ 
 11.2 แบบการสัมภาษณ์  (ผู้ประเมินสร้างขึ้น) 
 11.3 การสังเกตพฤติกรรม (ผู้ประเมินสร้างขึ้น) 

 
 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 เกษตรกรในต าบลใช้วัสดุในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรรายอ่ืนๆ ได้ 
 12.2 เกษตรกรในต าบลใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมี  และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างถ่องแท้ 
 12.3 เกษตรกรในต าบลลดรายจ่าย  เพ่ิมรายได้โดยการลดต้นทุนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 



1. ชื่อโครงการ    ศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพต าบลลานตากฟูา 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา  ได้ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มของผู้ประกอบอาชีพ
ต่างๆ ในต าบลลานตากฟูา  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบอาชีพนั้น  ได้รวมตัวกันสร้าง
ความสมัครสมานสามัคคี  ร่วมมือร่วมใจในการประกอบอาชีพ  ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้  มี
คุณภาพชีวิตที่ดี  มีภูมิคุ้มกัน  สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  แต่ในการบริหารจัดการ  การด าเนินงานของกลุ่มอาชีพต่างๆ นั้น จะต้องมีการพัฒนา  มี
การศึกษาเรียนรู้อยู่เสมอ  เนื่องจากสถานการณ์นั้นเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของโลกอยู่ตลอดเวลา  
ประกอบกับในปี พ.ศ. 2559  ประเทศไทยได้เข้าร่วมกลุ่มประชาคมอาเซียน  ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
อีกหลายประการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ อันเก่ียวข้องกับการประกอบอาชีพโดยตรงที่
ประชาชนจะต้องเรียนรู้เพ่ือปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูาตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับ ที่ 6) พ.ศ. 2552  มาตรา  68 “ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การ
บริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดังต่อไปนี้ (7) บ ารุงและส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของราษฎร” จึงได้จัดท าโครงการ “ศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพตําบลลานตากฟ้า” ขึ้น  โดย
การจัดอบรมกลุ่มอาชีพ  ในต าบลลานตากฟูา  ให้เรียนรู้ถึงการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ให้
สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพในการพัฒนากลุ่มอาชีพให้ประสบผลส าเร็จอย่าง
ยั่งยืนสืบไป 
 

3. วัตถุประสงค์  
 2.๑  เพ่ือส่งเสริมเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ใหม่ๆในการบริหารงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่กลุ่มอาชีพต าบลลานตากฟูา 
 ๒. 2  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 2.๓  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพต าบลลานตากฟูาให้มีรายได้เสริมแก่ครอบครัว
ได้อย่างมั่นคง 
 2.๔  เพ่ือสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชนในต าบลลานตากฟูา  ให้มีความม่ันคงและประชาชนอยู่ดีมีสุข 
 

 4. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
        3.1.1 กลุ่มอาชีพต่างๆ ต าบลลานตากฟูา หมู่ที่ 1- 5  จ านวน  30  คน 
        3.1.2  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลผู้น าชุมชน  จ านวน 15 คน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
         3.2.1  กลุ่มเปูาหมายได้รับความรู้และประสบการณ์ในการบริหารงาน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มเพ่ิมข้ึน 
         3.2.2  กลุ่มเปูาหมายสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับเป็นแนวทางใน การปรับตัว
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



5. ความสอดคล้อง 

 5.1 พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่  6  พ.ศ. 
2552  มาตรา  68 (7) ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลดังต่อไปนี้   
  (7) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร   
 5.2 ยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐม  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  กลยุทธ์ที่  1  เสริมสร้างภูมิคุ้มกันความ
เข้มแข็งทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีศักยภาพรับรองการเปลี่ยนแปลง 
 5.3 แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา พ.ศ.  2560-2562    ยุทธศาสตร์ที่  2  
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  แนวทางการพัฒนาที่  1  พัฒนา ส่งเสริม และฝึกอาชีพให้ประชาชน 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ประชุมคณะท างาน 

 6.2 เขียน/เสนอ เพื่อขออนุมัติโครงการ 
 6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.4 ด าเนินการตามโครงการ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

 

8.  สถานที่ดําเนินการ 
 8.1 องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 8.2 กลุ่มอาชีพหุบกะพง  จังหวัดเพชรบุรี 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 -  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟูา 
 

10. งบประมาณ 
 10.1 (วันที่  1)   
 10.1.1 ค่าจัดท าปูายโครงการ จ านวน  1  ผืน                             เป็นเงิน       500  บาท  
 10.1.2  ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท                       เป็นเงิน    3,600  บาท 
 10.1.3 อาหารว่างและน้ าดื่มผู้เข้าร่วมโครงการ 1 มื้อ 45 คนๆ ละ 25 บาท                                                
                                                                                                     เป็นเงิน  1,125   บาท 
 10.1.4 อาหารและน้ าดื่มผู้เข้าร่วมโครงการ 1 มื้อ 45 คนๆ ละ 80 บาท   เป็นเงิน   3 ,600  บาท   
 10.2 (วันที่  2)   
 10.2.1 ค่าจ้างเหมารถยนต์เดินทางไปดูงานกลุ่มอาชีพตัวอย่าง                เป็นเงิน  14,000 บาท  
 10.2.2 ค่าอาหารและน้ าดื่มผู้เข้าร่วมโครงการ  3 มื้อ  45  คนๆ ละ 150 บาท  
                                                                                                    เป็นเงิน  20,250  บาท 
 10.2.3 ค่าของสมนาคุณสถานที่ศึกษาดูงานค่าตอบแทนผู้บรรยาย           เป็นเงิน    2,000  บาท  
  รวมทั้งสิ้น                                            45,575   บาท 
 เบิกจ่ายจาก ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕ 60  แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินการ  ใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ 
 



 
 
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ  โครงการศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพต าบลลานตากฟูา ต้ัง
ไว้   5๐,๐๐๐.-บาท  เบิกครั้งนี้  46,700 บาท      
 หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถเฉลี่ยได้ 
 
11. การประเมินผล  

11.1  ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามผู้เข้าอบรม 
 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 กลุ่มอาชีพต าบลลานตากฟูามี ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ใหม่ๆในการบริหารงาน ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
 12.๒  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพต่างในต าบลลานตากฟูามีความพร้อมในการเตรียมตัวรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 12.๓  กลุ่มอาชีพต าบลลานตากฟูาให้มีรายได้เสริมแก่ครอบครัวได้อย่างมั่นคง 
 12.๔  เศรษฐกิจให้ชุมชนในต าบลลานตากฟูามีความม่ันคงและประชาชนอยู่ดีมีสุข 
 
 
 
 



41 
 
มิติที่ 1   การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

      1.3 การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

1. ชื่อโครงการ        โครงการอบรมเยาวชน “ต้นกล้าคุณธรรมตามแนววิถีพุทธ” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  เด็กและเยาวชนเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และความม่ันคงของชาติในอนาคต เยาวชนที่มีคุณภาพนอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต รวมถึง                
มีสติปัญญาที่ดีแล้ว ยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินชีวิตด้วยจึงจะเป็นบุคคล            
ที่เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีภูมิคุ้มกัน ยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข พระพุทธศาสนา ถือเป็นแหล่งรวม
สรรพค าสอน ต้นแบบและระบบจริยธรรมของสังคมไทยเด็กและเยาวชนไทยควรได้รับการศึกษา เรียนรู้          ค า
สอนทางพระพุทธศาสนา และแนวปฏิบัติของชาวพุทธเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมส าหรับการด าเนินชีวิตและบทบาท
หน้าที่ที่พึงปฏิบัติในสังคมได้อย่างกลมกลืน ภายใต้สถานการณ์ท่ีอาจจะมีท้ังดีและไม่ดีเกิดขึ้น โดยสามารถแยกแยะ
ชั่วดี และเลือกปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง การอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตแก่เด็ก เยาวชน ยังเป็นหน้าที่
ของทุกองค์กรที่จะต้องเล็งเห็นและให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก ตลอดจนให้การสนับสนุนในการเสริมสร้าง       
เด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี เป็นที่ต้องการของสังคมสามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข เด็กและเยาวชน ที่
ขาดคุณธรรมก็เหมือนกับต้นไม้ที่ขาดรากแก้วไม่สามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ขาดความสมดุล         ซึ่ง
ปัจจุบันบ้าน วัด โรงเรียน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาให้ความร่วมมือในการจัดการอบรม         ให้
ความรู้ที่ถูกต้อง สร้างความเชื่อ และความเห็นให้ตรงตลอดจนติดตามเฝ้าระวังภัยสังคมต่าง ๆ ที่อาจจะ                
เกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชนอยู่ทุกขณะด้วย ที่ส าคัญคือสถาบันครอบครัว พ่อแม่ ก็ต้องเอาใจใส่ให้การสนใจต่อลูก 
ให้มากเป็นพิเศษ สอนลูกให้มีพัฒนาการไปตามวัย สร้างค่านิยมการบริโภคท่ีถูกต้อง และเป็นแบบอย่างท่ีดี           
ให้กับลูก 
  องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า ได้เล็งเห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชนต าบลจึงร่วมกับ
โรงเรียนวัดลานตากฟ้า โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี จัดโครงการอบรมเยาวชน “ต้นกล้าคุณธรรมตามแนววิถีพุทธ” 
ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ เป็นงานในหน้าที่ต้องท าตามพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (5) “ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม” 
(8) “บ ารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น” 
 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อพระพุทธศาสนาศรัทธาพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง 
(จิตพิสัย) 

3.2 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามวิถีแบบพุทธในสถานการณ์ต่าง ๆ 
(ทักษะพิสัย) 

3.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชน                    
มีพฤติกรรมที่ดีงามตามหลักมารยาทของชาวพุทธ (ทักษะพิสัย) 

3.4 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเกิดภูมิคุ้มกันที่ดีกับตนเอง สามารถน าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (พุทธิพิสัย) 

 



 
3.5 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความส าคัญและบทบาทของการเป็นคนดี เช่น เป็น

ลูกที่ดีของพ่อแม่ และเป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ 
 
4. เป้าหมาย 
  4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  เด็ก และเยาวชนในเขตต าบลลานตากฟ้า เข้าร่วมโครงการอบรมเยาวชน “ต้นกล้าคุณธรรมตาม
แนววิถีพุทธ” จ านวน 160 คน 
  4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความส าคัญและบทบาทของการเป็นคนดี เช่น เป็นลูกท่ีดีของ         
พ่อแม่ และเป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์  รวมถึงสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
5. ความสอดคล้อง 

5.1 ความสอดคล้องกับนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
    สอดคล้องกับนโยบายด้านที่ 5 นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
ข้อ 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง 
  5.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลลานตากฟ้า 
    สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
แนวทางการพัฒนาที่ 1. พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษาอย่างยั่งยืน  
  5.3 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ของกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
    สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ในระบบ      
และตามอัธยาศัย แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน  
 
6. วิธีดําเนินงาน 
  6.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
  6.2 แต่งตั้งคณะท างานและก าหนดหน้าที่  
  6.3 ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผน  
  6.4 ด าเนินการพร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  6.5 ประชาสัมพันธ์โครงการ/รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม/แบ่งหน้าที่การปฏิบัติงาน  
  6.6 จัดเตรียมสถานที่/วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับจัดกิจกรรม  
  6.7 ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่วางไว้  
  6.8 สรุปผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 
 



 
8. สถานที่ดําเนินการ 
  ณ อาคาร 2 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า ต าบลลานตากฟ้า อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
 
 
 
9. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ และผู้ร่วมบูรณาการโครงการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
   โรงเรียนวัดลานตากฟ้า  
   โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี 
   วัดมหาสวัสดิ ์
   วัดลานตากฟ้า 

 
10. งบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) 
  รายละเอียด ดังนี้  

(1) ค่าป้ายโครงการ    จ านวน   1,000  บาท  
(2) ค่าพระวิทยากร    จ านวน   8,000  บาท  
(3) ค่าจ้างเหมาท าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  จ านวน          24,000  บาท  
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
ตั้งจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนต าบล

ลานตากฟ้า ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา                       
งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณ
ตั้งไว้ 30,000 บาท 
 
11 การติดตามประเมินผล 

1. สังเกตและสอบถามจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. สังเกตจากความสนใจและความสนุกสนานของเด็กที่มาร่วมกิจกรรม 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  12.1 เด็กและเยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อพระพุทธศาสนาศรัทธาพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้ง           
(จิตพิสัย) 
  12.2 เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามวิถีแบบพุทธในสถานการณ์ต่าง ๆ (ทักษะพิสัย)  
  12.3 เด็กและเยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และมีพฤติกรรมที่ดีงามตามหลัก
มารยาทของชาวพุทธ (ทักษะพิสัย) 
  12.4 เด็กและเยาวชนเกิดภูมิคุ้มกันที่ดีกับตนเอง สามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา         
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (พุทธิพิสัย) 
  12.5 เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความส าคัญและบทบาทของการเป็นคนดี เช่น เป็นลูกท่ีดี
ของพ่อแม่ และเป็นศิษย์ที่ดี ของครูอาจารย์ 
 

 



 

1. ชื่อโครงการ      โครงการสายใยรักครอบครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  การจัดการศึกษายุคใหม่มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะทางวิชาการ ส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีทักษะพิสัย พุทธิพิสัย และจิตพิสัยสมบูรณ์ เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและเล็งเห็น
ความส าคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จึงได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จากแหล่งการเรียนรู้ภายนอก และ
แหล่งวิทยาการภายนอกประเภทต่าง ๆ จากความส าคัญและความจ าเป็นดังกล่าวช่วยส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้
ตรงตามศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน และผู้เรียนสามารถน าความรู้ ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง 
นอกจากนั้นยังเป็นการบูรณาการความรู้ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ เปิดโอกาสผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติ  ให้ท าได้ คิดเป็นท าเป็น รักการอ่าน
และใฝ่รู้ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ทุกเวลาทุก
สถานที ่
  องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดการศึกษา จึงได้จัดท า 
“โครงการสายใยรักครอบครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นงานในหน้าที่ต้องท าตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 67 (5) 
“ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม” (6) “ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ”  
และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4  
แนวการจัดการศึกษา ระบุว่า “แนวทางการจัดการศึกษา ยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนทุกคนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องเสริมสร้างให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยเน้นความส าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้          
และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด และ        ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ เปิดโอกาสผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น
ท าเป็น รักการอ่านและใฝ่รู้ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ จัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อม และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ จากการประสาน
ความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพ 
 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้เด็กเล็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ 
3.2 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็กได้เรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเป็น แก้ไขปัญหาเป็น 
3.3 เพ่ือให้เด็กเล็กรู้จักสัตว์แต่ละชนิด รู้จักการสังเกต ด้วยประสาททั้งห้า และตระหนักถึง

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.4 เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาเด็กเล็ก 
 
 

 



 
4. เป้าหมาย 
  4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  เด็กเล็ก ผู้ปกครอง ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
เข้าร่วมกิจกรรมสายใยรักครอบครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 100 คน 
  4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  เด็กเล็กเกิดความรู้และพัฒนาตนเองจากประสบการณ์จริง สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้จริง เด็กเล็กได้เรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเป็นแก้ปัญหาเป็น และมีการบูรณาความร่วมมือจาก
หน่วยงานภายนอกในการพัฒนาเด็กเล็กอย่างเต็มศักยภาพสมวัย 
 
5. ความสอดคล้อง 

5.1 ความสอดคล้องกับนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
    สอดคล้องกับนโยบายด้านที่ 5 นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา 
ข้อ 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง และข้อ 5.3 ส่งเสริมให้มี
เครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ 
  5.2 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลลานตากฟ้า 
    สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุน การเฝ้าระวังระวังทางวัฒนธรรม สถานศึกษาและชุมชน 
  5.3 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) ของกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
    สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้ได้มาตรฐาน แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 การส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาความรู้ให้เด็กเล็ก  
 
6. วิธีดําเนินงาน 
  6.1 ประชุมการจัดท าแผนพร้อมเสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ  
  6.2 ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน และประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผน  
  6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ติดต่อประสานงานกับสวนสัตว์ดุสิต เขาดินวนา  
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ๊ก หมู่ที่ 1 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมู่ที่ 4 
  6.4 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ  
  6.5 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับจัดกิจกรรม ได้แก่ การจ้างเหมารถปรับอากาศ
ไม่ประจ าทาง (รถบัส) การจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  6.6 ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่วางไว้  
  6.7 รายงานและสรุปผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

 
8. สถานที่ดําเนินการ 
  ณ สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  



 
 
9. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ และผู้ร่วมบูรณาการโครงการ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
   สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเจ๊ก หมู่ที่ 1 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท้ายวัด หมู่ที่ 4 

 
10. งบประมาณดําเนินการทั้งสิ้น 40,000 บาท (สี่หม่ืนบาทถ้วน) 
  รายละเอียด ดังนี้  

(4) ค่าป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน    1,000 บาท  
(5) ค่ารถโดยสารไม่ประจ าทาง   จ านวน  20,000 บาท  
(6) ค่าธรรมเนียม (บัตรเข้าชมสวนสัตว์)  จ านวน    5,000 บาท  
(7) ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม  จ านวน  10,000 บาท  
(8) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด    จ านวน    4,000 บาท  
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ 
ตั้งจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนต าบล

ลานตากฟ้า ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา                 
งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย) ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ งบประมาณ
ตั้งไว้ 40,000 บาท 
 
11 การติดตามประเมินผล 

3. สังเกตผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  12.1 เด็กเล็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้  
  12.2 ส่งเสริมให้เด็กเล็กได้เรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเป็น แก้ไขปัญหาเป็น  
  12.3 เด็กเล็กรู้จักสัตว์แต่ละชนิด รู้จักการสังเกต ด้วยประสาททั้งห้า และตระหนักถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  12.4 ส่งเสริมความร่วมมือรวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผู้ปกครอง
และชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ     จัดอบรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากยาเสพติด 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 ยาเสพติดคือภัยร้าย บ่อนท าลายสังคม  ท าลายชาติ  ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  เป็นปัญหาต่อการ
พัฒนาประเทศ  หากชุมชนใดมีประชากรที่เก่ียวข้องหรือติดยาเสพติด  ชุมชนนั้นก็จะมีปัญหาตามมามากมาย   
และจะกลายเป็นปัญหาระดับประเทศต่อไป  การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ดี  คือการป้องกันไม่ให้เยาวชนหรือ
คนในชุมชนไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  โดยการประสานการมีส่วนร่วมหรือบูรณาการ สร้างเครือข่ายใน
การเฝ้าระวังและป้องกัน  หน่วยงานของรัฐจะต้องเป็นแกนหลักในการประสาน  ซึ่งถือเป็นสวัสดิการที่รัฐพึงมี
ให้ประชาชน 
 การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้เด็ก,เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงพิษภัย และโทษของยา
เสพติดทั้งทางสุขภาพและทางสังคม  กฎหมายบ้านเมือง  ถือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดได้  
ส่งเสริมความเข้าใจที่ถูกต้อง  สร้างความเกรงกลัวในการที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเสริมสร้างให้มี
ความคิดในการต่อต้านยาเสพติดที่จะแพร่ระบาดเข้ามาในชุมชน  อันเป็นการสร้างเกราะป้องกันยาเสพติดได้
เป็นอย่างดี      
 องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  เล็งเห็นความจ าเป็นของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน  และเห็นความส าคัญของ การส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในต าบลมีความรู้ความ
เข้าใจถึงพิษภัยจากยาเสพติด  ซึ่งเป็นปัจจัยในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว และมีความตั้งใจ
จริงในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากชุมชน จึงได้
จัดท าโครงการ “จัดอบรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากยาเสพติด” ขึ้น โดย ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปได้รับทราบถึงพิษภัยจากยาเสพติดด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในต าบลเข้าใจถึงพิษภัยจากยาเสพติดอย่างถ่องแท้ 

3.2 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในต าบลมีความเกรงกลัวพิษภัยจากยาเสพติดทุก
ประเภท 
3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในต าบลร่วมกันต่อต้านยาเสพติดท่ีจะเข้าสู่พื้นที่ 
3.4 เพ่ือให้ชุมชนในต าบลเป็นชุมชนที่ปลอดจากยาเสพติด  สงบ  อบอุ่นและน่าอยู่ 

 

4. เป้าหมาย 
        4.1 เชิงปริมาณ 

 4.1.1 เด็ก  เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ รับทราบถึงพิษภัยจากยาเสพติด
อย่างถ่องแท้ 

         4.2  เชิงคุณภาพ 
  4.2.1 เด็ก  เยาวชนและประชาชนต าบลลานตากฟ้า  จ านวน  50  คน  
 

5. ความสอดคล้อง 

 5.1  ยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐม  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  กลยุทธ์ที่  2  เสริมสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 5.2 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า ข้อที่  3  นโยบายด้าน
สังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  จะส่งเสริมสนับสนุนให้ต าบลลานตากฟ้า  เป็นชุมชนที่ปลอดภัย  
 



 
น่าอยู่และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น และสร้างโอกาสให้ทุก
คนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางดังนี้ 
  3.3  ต่อต้านยาเสพติดโดยการรณรงค์ในเรื่องของโทษและภัย จัดการกีฬาเพ่ือให้เยาวชนและ
ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม 
  5.3 แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่  3  
การพัฒนาด้านสังคม  แนวทางการพัฒนาที่ 3 การแก้ไข ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด   
 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1  ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ที่เกี่ยวข้อง 
           6.2  สรรหาผู้เข้าร่วมโครงการ 
  6.3  ประสานงานกับภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรม 
  6.4  วางแผนเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม 
  6.4.1 ด าเนินการจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ ์
  6.4.2 ด าเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยและโทษของยาเสพติด 
  6.4.3 ประเมิน/สรุปผลการด าเนินงาน 
  6.4.4 รายงานผลการจัดกิจกรรม 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 
8. สถานที่ดําเนินการ 
           องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า   
 
10. เครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

10.1 ผู้น าชุมชนต าบลลานตากฟ้า 
10.2 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 

 
11. งบประมาณ 

11.1 ค่าจัดท าป้ายโครงการ  1  ผืน               เป็นเงิน   500   
บาท 

11.2 ค่าอาหารและน้ าดื่มผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน  50  คนๆ ละ  75  บาท   เป็นเงิน  3,750  บาท 
11.3 ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  2  มื้อๆละ 25 บาท/คน จ านวน  50  คน  เป็นเงิน  2,500   บาท 
11.4 ค่าวิทยากรในการบรรยาย  จ านวน   4   ชั่วโมงๆละ  600  บาท      เป็นเงิน  2,400  บาท 
11.5 ค่าวัสดุในการจัดกิจกรรม                                       เป็นเงิน  1,500  บาท 
11.6 ค่าเอกสารในการอบรมจ านวน 50   ชุดๆ ละ 25 บาท                       เป็นเงิน  1,250  บาท 
 



 
11.7ค่าจัดท าเอกสารใบประกาศจ านวน 50   ชุดๆ ละ 25 บาท                   เป็นเงิน  1,250  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น            13,150 บาท  
     โดยจ่ายจากงบประมาณส านักงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560  แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  งบด าเนินการ  หมวดค่าใช้สอย ประเภท 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ตั้งไว้   50,000 บาท  เบิกจ่ายครั้งนี้  
13,150 แยกเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้เพื่อจ่ายเป็น 
หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายตามความเป็นจริง 
 
 

12. การประเมินผลโครงการ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคือ 

 12.1 แบบประเมินโครงการ 
 12.2 แบบการสัมภาษณ์  (ผู้ประเมินสร้างขึ้น) 
 12.3 การสังเกตพฤติกรรม (ผู้ประเมินสร้างขึ้น) 

 
13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

13.1 กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  90  ในจ านวน  50  คนได้รับรู้ถึงพิษภัยจากยาเสพติดได้อย่างถ่องแท้  
13.2 กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  90  ในจ านวน  50  มีความตื่นตัวต่อการมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  
13.3 กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  90  ในจ านวน  50  มีความตระหนักและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยา 

      เสพติดในชุมชน 
 
14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 14.1 เด็ก  เยาวชนและประชาชนมีความรู้เรื่องพิษภัยจากยาเสพติด 
 14.2 เด็ก  เยาวชนและประชาชนในต าบลไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท 
 14.3 การแพร่ระบาดของยาเสพติดประชาชนในพื้นท่ีลดลง 
 14.4 ชุมชนในต าบลเป็นชุมชนที่ปลอดจากยาเสพติด  สงบ  อบอุ่นและน่าอยู่ 
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มิติที่ 2   การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
           2.2  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 
1. ชื่อโครงการ     โครงการค่าจ้างสํารวจ ประเมินผลข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนตําบล ลานตากฟ้า  มีหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน
ในท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็น
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล การจัดทํา
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน
ในท้องถิ่น นั้นองค์การบริหารส่วนตําบลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น 
ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพ
เพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้อง
มีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คํานึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่
กําหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอํานวยความ
สะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ โดยให้องค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการสํารวจความพึง
พอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนตําบล  อีกท้ังเพ่ือเป็นการสร้าง
ความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจําเป็นต้องมีโครงการนี้
ขึ้นมา 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด
ความพึงพอใจ 
  3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
  3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
  3.4 เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายใน
เขตจังหวัด ทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 1 ครั้งต่อปี 
 
 



5. พื้นที่ดําเนินการ 
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า 

 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการ และดําเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต
พ้ืนที่จังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
  6.2 ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตาม
รูปแบบที่กําหนด 
  6.3 สรุปประมวลผลการสํารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตําบลทราบ 
  6.4 ดําเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ทําการประเมิน 
  6.5 ปิดประกาศผลสํารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
  6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงการทํางานด้านบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขแก่
ประชาชน 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 
8. งบประมาณดําเนินการ 
  เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
งบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ โครงการจ้างสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ งบประมาณ 20,๐๐๐บาท/ปี 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 

สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิตผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน 1 ฉบับ 
  10.2 ผลลัพธ์ 
   –ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80  
   - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ    กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้ามีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการ
จัดทําบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ 
ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ 
ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนตําบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลัก
ธรรมาภิบาล  ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่กําหนดให้การจัดซื้อจัด
จ้าง ให้ส่วนราชการดําเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม 
ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน
ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุกโครงการและกิจกรรม 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลที่ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จํานวน 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์  
facebook 
 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้ 
   - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
   - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 



  6.2 นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์  facebook  เป็นต้น   
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
  10.2 ผลลัพธ์ 
   - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
   - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  – สามารถลดปัญหา
การร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
1. ชื่อโครงการ      กิจกรรมควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า จัดทํา
ทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลด
ข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินงานตามข้ันตอนของ
ระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเป็นต่อการบริหารงานของ องค์การบริหารส่วน
ตําบลลานตากฟ้า 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ และหนังสือท่ีเกี่ยวข้อง 
  3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า 

 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า 

 

6. วิธีดําเนินการ 
  จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ทุกปีงบประมาณ  (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน) 

 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
  10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
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2.3  มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

1. ชื่อโครงการ    มาตรการการมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  การมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายใน
องค์กรนั้น ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะ
พิจารณาถึงความสําคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วย
ความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการดังนั้น การ
ดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ท่ีการบริหารราชการ
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่ง
เป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบ ลานตากฟ้า  ภายใต้กรอบอํานาจ
หน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 
4. เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ลานตากฟ้า  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  หัวหน้า
ส่วนราชการ 
 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า 
 
6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะ
ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
  6.3 สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล  ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการปีงบประมาณ  

พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
 



 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส่วนราชการทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า 

 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
การอํานวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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     2.4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

1. ชื่อโครงการ     กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม ทําให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
คนดีมีท่ียืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง  องค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้าจึงจัดให้มีการ
ยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทําความดี เพื่อ
ส่งเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน
เป็นแบบอย่าง เพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม 
เป็นรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
  3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น 
  3.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.4 เพ่ือสร้างขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่าง 
ที่ดีอันเป็น กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีจํานวนไม่
น้อยกว่า 5 คน/ปี 

 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า 
 
6. วิธีดําเนินการ 
  จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตน

ให้เป็นที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า   เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า  เป็นต้น 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
 



 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

จํานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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           2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 
1.  ชื่อโครงการ  มาตรการการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า 
 
2.  หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 
บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม 
ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 
กําหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ
กําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดย
วิธีการอ่ืนใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กําหนดให้ส่วนราชการ 
จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด  องค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า  จึงได้จัดให้มีการจัดทํา
ข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่าง
นายกเทศมนตรีกับปลัดเทศบาลและหัวหน้าสํานักปลัด/ผู้อํานวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทํา
ข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลลานตากฟ้า 
 
3.  วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
  3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง มีความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอน วิธีการ และ
รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง ตามข้อตกลง
การปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖๔ 
  3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 
4.  การประเมินผล 
  การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ องค์การ
บริหารส่วนตําบลลานตากฟ้าไ ด้ทําข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
โดยจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง เพื่อให้การดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด และ



รับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกับหัวหน้า
หน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะทํางานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 
  1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
  2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
  3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
  4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  5) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
5.  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการวิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  5.1 ชี้แจงสํานัก/กอง ต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2548  
  5.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตาม
ตัวชี้วัด เป็นต้น 
  - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด และผู้
จัดเก็บข้อมูลเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หน่วยงานในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าว 
  5.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กําหนด 
  5.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
  5.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 
6.  พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า 
 
7.  วิธีดําเนินการ 
  จัดให้มีการ ทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า 
 
7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
 
8.  งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 



 
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

การปฏิบัติราชการอยู่ในเกณฑ์ ดี – ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ชื่อโครงการ    มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอ
ข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นคําร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้ง
เบาะแสด้วยตนเองฉะนั้น เพ่ือให้การดําเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไข
ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่อง
ร้องเรียนประจําองค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้าขึ้น เพื่อดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้
รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
  3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

 
 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า   

 
 

6. วิธีดําเนินการ 
  6.1 กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
  6.2 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
  6.3 เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า  ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอก
ตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้
ตรงกับความต้องการ 
 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 

 
 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า   



 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ

องค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า  ตามคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลลาน
ตากฟ้า  โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างถูกต้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. ชื่อโครงการ      กิจกรรมอํานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบทั้งภาครัฐและ 
                       องค์กรอิสระ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภทได้ให้อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอ
กํากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมี
ประสิทธิภาพตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ในกฎหมายกลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อํานาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนิน
กิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่สําคัญดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า  จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ ” ขึ้น เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระท่ีมีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า  
จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า   
 
6. วิธีดําเนินการ 

ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 
  - การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  - การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี หรือ
คณะทํางาน LPA จังหวัด 
  - การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 
 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 



 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า   
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

องค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า  ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลลานตากฟ้า  จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
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มิติ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
3.1  จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกขั้นตอน  
 
1. ชื่อโครงการ   โครงการอบรมให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 แก่ผู้น าชุมชน  
                      คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหาร  
                     ส่วนต าบลลานตากฟ้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 
2. หลักการและเหตุผล 
 
 
 
 

                พระราชบัญญตัข้ิอมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 นับเป็นกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ประชาชน
มีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ  ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น  เพ่ือที่
ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง   อันเป็นการ
ส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น  สมควรก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ  โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจ ากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิด
ความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่ส าคัญของเอกชน  ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้
มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่  เพ่ือที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของ
ตนได้อีกประการหนึ่งด้วย  ประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของ
ราชการไปพร้อมกัน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
               พระราชบัญญตัข้ิอมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จึงเป็นกฎหมายที่มีความส าคัญท่ีก่อให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในเรื่อง “สิทธิที่จะรู้” (right to know) 
หมายถึง สิทธิที่ประชาชนจะสามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของรัฐ หน่วยงาน
ภาครัฐจึงต้องปรับตัวในการบริการเพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องภายใต้หลักการของกฎหมายที่ว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” 

                จากปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐตามโครงการศึกษาวิเคราะห์และจัดท า
รายงานประมวลผลข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ของหน่วยงานรัฐ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ ซึ่งในปีที่ผ่านๆ มา พบว่าปัญหาอุปสรรคในภาพรวมที่มากเป็นล าดับแรก คือ ปัญหาความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
ในการตอบสนองและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จังหวัดแพร่จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   ประจ าปีงบประมาณ 
2560 ขึ้น 
    
3. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 



  2.2 เพ่ือส่งเสริม และกระตุ้นให้ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐภายในจังหวัดได้ให้ความส าคัญในการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐแก่ประชาชน โดยเฉพาะหลักความโปร่งใสในการท างาน ซึ่งเป็นหลักการ
พ้ืนฐานในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล  

                     2.3 เพ่ือศึกษาเก่ียวกับหลักการบริหารจัดการงานด้านต่าง ๆภายในองค์กร ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน เช่น การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และการบริการประชาชนด้านต่าง ๆ  ฯลฯ 
 

4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
         4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                    - คณะผู้บริหาร                                                               จ านวน       4    คน 
                    - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล                                   จ านวน     10    คน 
                    - พนักงานส่วนต าบล                                                        จ านวน     12    คน 
                    - ครู (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)                                                   จ านวน       2    คน 
                    - ลูกจ้างประจ า                                                               จ านวน       1    คน 
                    - พนักงานจ้างตามภารกิจ                                                   จ านวน     10   คน 
                    - พนักงานจ้างทั่วไป                                                          จ านวน     14   คน 
                    - ผู้น าชุมชน (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น)                                  จ านวน     15   คน 
                                                                                       รวมท้ังสิ้น   จ านวน     68   คน 
        4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                  - ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้จริง และน าความรู้ไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มของตนใน
องค์กรต่อไป 
                  - ผู้เข้ารับการอบรม  มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตน  และให้ความส าคัญในการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐแก่ประชาชน โดยเฉพาะหลักความโปร่งใสในการท างาน ซึ่งเป็นหลักการ
พ้ืนฐานในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม น ามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ 
ความผาสุกของประชาชน  และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคน 
                  - ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 มากกว่าร้อยละ ๖๐ ของจ านวนผู้เข้าร่วมอบรมท้ังหมด  
                  - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อความ ความโปร่งใสในการท างาน ซึ่งเป็นหลักการ
พ้ืนฐานในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพิ่มสูงข้ึนมากกว่าร้อยละ ๖๐ หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 
                 - ระดับความส าเร็จของโครงการอบรมให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 แก่
ผู้น าชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบล
ลานตากฟ้า 
5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
        5.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
                 ประเด็นยทุธศาสตรที์ ่๙ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน                                
                 มีกลยุทธ์และตวัชี้วัด ดงันี ้

       กลยุทธ์ : จัดระบบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 
- ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมายระยะสั้น ดังนี้ 



๑) มีกลไก ตรวจสอบถ่วงดุล โดยมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และพัฒนาระบบ 
                              รับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ของศูนยด์ ารงธรรมให้ถึงระดบัหมู่บา้นผ่านโครงการ                      

   จังหวัดเคลื่อนที่และอ าเภอเคลื่อนที่  
๒) แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และเกณฑ์จริยธรรมเพื่อควบคุมการปฏิบัติ ให้ 
    เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความร่วมมือภาคีเครือข่าย ภาคประชาชนใน  
    การต่อต้านการทุจริต 
๓) ความโปร่งใสของประเทศไทยมีอันดับที่สูงขึ้น โดยดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น         

             - ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้ 
      ความโปร่งใสของประเทศไทยมีอันดับที่สูงขึ้น โดยดัชนีภาพลักษณ์                              
      การคอร์รัปชั่น ไม่ต่ ากว่า ๕.๐ คะแนน ติดต่อกันจนถึงปี ๒๕๖๔  
 

 5.2  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 – 2560                    
              ในการเสริมสร้างธรรมาภบิาล 
              สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาข้าราชการ  
ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ 
              กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ปลูกจิตส านึกผ่านพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท 
              กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่ข้าราชการทุกระดับ 
              กลยุทธ์ที่ ๒.๓ สร้างศูนย์กลางในการวิจัย ส ารวจ ให้ค าปรึกษาแนะน าและข้อมูลข่าวสารด้าน 
                                ธรรมาภิบาล 
                                แนวทางปฏิบัติ 
                                ๑.พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษา แนะน าด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการ  
                                ส่วนท้องถ่ินทัง้ระบบ ตั้งแต่การพัฒนา แนะน าด้านจริยธรรม (EthicsCounselor)  
                                รวมท้ังเปดิให้บริการสายด่วนจริยธรรม (EthicsHotline) เพ่ือให้ค าปรึกษา  
                                รับความคิดเหน็ และตอบปญัหาทีเ่ก่ียวข้องกับจรยิธรรม การจัดซื้อจัดจ้าง และ 
                                กฎหมายอ่ืน ๆที่เก่ียวข้อง 
                                ๒.ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ และวิธีการปฏิบัติอันเป็นเลิศ (Best Practices)   
                                ในด้านจรยิธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นใน 
                                องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
              กลยุทธ์ที่ ๒.๔ พัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการอย่างเข้มข้น 
                               ๑. พัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ โดยเฉพาะเรื่อง 
                              - ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ด ี
                               - ระบบราชการ และการบริหารภาครัฐแนวใหม ่
                                  - ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ 

                                  - เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะที่จ าเป็น 

                                  - ระดับความส าเร็จของการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการส่วน  
                                 ท้องถ่ิน  
                                 - จ านวนข้าราชการที่ได้รับการพัฒนาและปฐมนิเทศ 

              กลยุทธ์ที่ ๒.๕ ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน   
                                และสู่มาตรฐานสากล 



         5.3  สอดคล้องกับแผนพัฒนาแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560 – 2562) ขององค์การบริหารส่วน  
                ต าบลลานตากฟ้า 
                 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี   
                 แนวทางการพัฒนาที่ 4 ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการท างานของบุคลากร 
                  สร้างประสิทธิภาพการจัดการความรู้และพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
                  พร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
         5.4  ความสอดคล้องกับประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การ  
               บริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 

6. วิธีด าเนินการ 
     6.1  จัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
     6.2  ติดต่อประสานงานกับวิทยากร สถานที่พัก และสถานที่ที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
     6.3  ด าเนินการตามโครงการ 
     6.4  ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องทราบรายละเอียดต่างๆ และข้อตกลงร่วมกัน 
     6.5  ประเมินผลทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม เพื่อวัดผลการด าเนินการให้ความรู้ ศึกษาดูงาน และการ  
            ด าเนนิการอบรม 
     6.4  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการโครงการให้ผู้บริหารทราบ     
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
          4 ปี (2561-2564) 
 

8. สถานที่ด าเนินการ 
           ห้องประชุมทีท่ าการองค์การบริหารสว่นต าบลลานตากฟ้า   
         
9. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
            ส านกังานปลดั องค์การบริหารสว่นต าบลลานตากฟ้า  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม   
 

10. งบประมาณด าเนินการ ทั้งสิ้น 30,000 บาท (สี่หม่ืนบาทถ้วน) 
             จากข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม                  ของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าจัดท าป้ายโครงการประชาสัมพันธ์ และอ่ืนๆเกี่ยวข้อง
กับการจัดโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560– 2562) จ านวนเงิน 30,000.-บาท (-สามหมื่น
บาทถ้วน-) ซึ่งทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้  แยกเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้ 
      10.๑  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม   รวมเป็นเงิน   30,000   บาท   แยกเป็น 

(๑)  ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม จ านวน 68 คน (3 ครั้งๆ ละ ๒5 บาท)  เป็นเงิน      5,100   บาท  
(๒)  ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 68 คน คนละ 80 บาท                เป็นเงิน      5,440   บาท 
(๓)  ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ส าหรับผู้เข้าอบรม 
      จ านวน 68 ชุด ชุดละ 18๐ บาท                   เป็นเงิน    12,240   บาท 
(๔)  ค่าสมนาคุณวิทยากร                                                     เป็นเงิน      3,0๐๐   บาท 
(๕)  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม                      เป็นเงิน      3,000   บาท 



 (ป้ายโครงการ/ดอกไม้ ฯลฯ) 
(6)  ค่าวัสดุอุปกรณ์อ่ืนๆ                       เป็นเงิน     1,220   บาท 

                                รวมคา่ใช้จ่ายท้ังส้ิน เป็นเงิน   30,000   บาท  (สามหม่ืนบาทถ้วน) 
                    ***หมายเหตุ  ทุกรายการสามารถน ามาถัวเฉลี่ยได้ 
 
11. การติดตามประเมินผล 
            11.1 ประเมินจากการสังเกต และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
           11.2 ประเมินผลทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม เพื่อวัดผลการด าเนินการให้ความรู้ ศึกษาดูงานและ
การด าเนินการอบรม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินโครงการในครั้งต่อไป 
 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            12.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้จริง และน าความรู้ไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มของตนใน
องค์กรต่อไป 
            12.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนและให้ความส าคัญในการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐแก่ประชาชน โดยเฉพาะหลักความโปร่งใสในการท างาน ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานในการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล ไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม น ามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุก
ของประชาชน  และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคน 
            12.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ 80 มีความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานและได้รับประโยชน์
จากการเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือน ามาปรับใช้ในการท างานได้จริง        
            12.4 ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่เข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 มากกว่าร้อยละ ๖๐ ของจ านวนผู้เข้าร่วมอบรมท้ังหมด  
            12.5 ระดับความส าเร็จของโครงการอบรมให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 แก่
ผู้น าชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบล
ลานตากฟ้า 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ชื่อโครงการ   กิจกรรมจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและ
การจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  จึง
ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่
หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ 
ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม ( Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ 
การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การ
บริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
  3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า   
 
6. วิธีด าเนินการ 

จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
ได้แก่ 

  - บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า   
  - บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/
หมู่บ้าน 
  - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที ่
  - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง 
  - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
   
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ 



 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ  
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า   
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
1. ชื่อโครงการ  กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การ 
                     บรหิารส่วนต าบล 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก
ในการบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาค
ประชาชน 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิด
การทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 

 

6. วิธีด าเนินการ 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อ
จัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆรวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียน
ทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  และปิดประกาศ
ข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการกองคลัง  

องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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มิติ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
        3.2  การรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 

1 . ชื่อโครงการ    อบต  .เคลื่อนที่  
 

2 . หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติการกระจายอ านาจ  และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนกลาง  ปรับปรุงแก้ไข
ปัญหา  พัฒนาและจัดกิจการให้บริการประชาชนให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  โดย
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน  หลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารราชการที่ดี  กับทั้งการปฏิบัติงานใน
เชิงรุกเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง  และด้วยพื้นที่ต าบลลานตากฟ้ามีสภาพพ้ืนที่ราบลุ่ม  เหมาะแก่
การท าการเกษตร  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  ไม่ค่อยมีเวลาในการรับบริการจาก
ภาครัฐ  ไม่ว่าจะเป็นส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  ตระหนักถึงภารกิจ  บทบาท  หน้าที่  และความสะดวกของ
ประชาชนในต าบล  ประกอบกับความตั้งใจจริงในการบริหารงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และอาศัยอ านาจ ตาม พระราชบัญญัติสภาต าบล  และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๗ (๙) “ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการ
มอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจ าเป็นและสมควร”  จึงได้จัดท าโครงการ 
โครงการ  “อบต. เคลื่อนที่”  ขึ้นเพ่ือออกหน่วยให้บริการประชาชนในต าบลให้ได้รับบริการจากหน่วยงาน
ภาครัฐอย่างท่ัวถึง  เท่าเทียมและเป็นธรรม 
 

3. วัตถุประสงค ์
 3.๑  เพ่ือให้ประชาชนในต าบลลานตากฟ้า  ได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า

อย่างทั่วถึง   
3. ๒  เพ่ือส่งเสริมการท างานเชิงรุกในการรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน และเปิดโอกาสใส

ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
3.3 เพ่ือลดปัญหาในการเดินทางและเวลาในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบล   
3.4 เพ่ือส่งเสริมให้การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในต าบล 
 

4. เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 

  - ทุกส่วนราชการออกหน่วยให้บริการประชาชนในต าบลลานตากฟ้า จ านวน  5  ครั้ง  
4.2 เชิงคุณภาพ 
 - ประชาชนในต าบลลานตากฟ้าได้รับบริการอย่างทั่วถึง  เท่าเทียม  และพึงพอใจการบริการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
 

 
 
 
 



5. ความสอดคล้อง 

 5.1 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า ข้อที่ 6 นโยบายด้าน
การเมืองการบริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมุ่งเน้นความ
โปร่งใส และการมีส่วนร่วมโดยมีแนวทางดังนี้ 
  6.3  การให้บริการให้มีความสะดวกรวดเร็วและเกิดความเท่าเทียมกัน  
  5.2  แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่5  
การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 

6. วิธีด าเนินงาน 
6.1 ขั้นเตรียมการ 

 6.1.1 ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
 6.1.2 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
 6.1.3  แต่งตั้งคณะท างานและก าหนดหน้าที่ 
  6.1.4 วางแผนการด าเนินงาน 
6.2 ขั้นปฏิบัติ 
 6.2.1 ด าเนินการประชาสัมพันธ์กับประชาชนในต าบลให้มาเข้าร่วมกิจกรรม 
 6.2.2 ด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  6.2.3 ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงาน 
  6.2.4  สรุปผลการด าเนินงาน 
 

7 . ระยะเวลาด าเนินงาน 

      ในระหว่างเดือนพฤษภาคม  2560  
 

8 . สถานที่ด าเนินงาน 
     หมู่ที่ 1-5 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  

 

10. หน่วยงานร่วมบูรณาการ 
       โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลบา้นลานตากฟ้า  

 

11 . งบประมาณ  
      โดยจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ .ศ .25 60 องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า ตาม
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งานส่งเสริและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินการ หมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าใช้สอย)ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ ตั้งไว้ 10,   บาท000 เบิกครั้งนี้เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น  6,4๐๐ บาท 

 

 



 
12. การประเมินผลโครงการ 
      เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคือ 

  1.  แบบประเมินความพึงพอใจ 
  2.  แบบการสัมภาษณ์  (ผู้ประเมินสร้างขึ้น) 
  3. การสังเกตพฤติกรรม (ผู้ประเมินสร้างขึ้น) 

 

13 . ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       13.1  ประชาชนในต าบล ได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าอย่างทั่วถึง   
  13.2   ประชาชนได้ร่วมน าเสนอปัญหาและความต้องการอันเป็นการร่วมบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 

           13. ๓  ลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางเพ่ือรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบล   
13.4  การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. ชื่อโครงการ    มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์
 
2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า เป็นองค์กรๆหนึ่ง  ในการให้บริการแก่ประชาชนแบบ
องค์รวมผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชน
ได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึง  เสมอภาค  การแสดงความ คิดเห็นของประชาชน เป็น
กลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม 
และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
 
6. วิธีด าเนินการ 

จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 
- กล่องรับความคิดเห็น 

  - ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตุลาคม 25๖๑ – กันยายน 25๖๔ 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับ
เรื่องร้องเรียน   

 

 
 
 



 
1. ชื่อโครงการ   กิจกรรมการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับ
ทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามข้ันตอนเรื่องการ
ร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
  3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วย
ตรวจสอบมาปฏิบัติ 
  3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริม
ภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
 
4. เป้าหมายการด าเนินการ 

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
 
6. วิธีการด าเนินการ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔ 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
 
9. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
  10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
 
 

 



 
1. ชื่อโครงการ   มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญของประชาชน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  เป็นองค์กรหนึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ใน
สภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์
อันมีลักษณะที่เก่ียวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีมีเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง ส านักงาน
ปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า จึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อน
ร าคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญจะ
ได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
  3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
  3.3 เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
 

4. เป้าหมาย 
  รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพื้นท่ี องค์การ
บริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
 

5. วิธีด าเนินการ 
  5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
  5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
  5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบล    
ลานตากฟ้า 
  5.4 ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหาร
พิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน 
  5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย
ช่องทางร้องทุกข/์ร้องเรียน ได้แก่  
   1) ไปรษณีย์  
   2) โทรศัพท์  
   3) โทรสาร  
   4) เว็บไซต์  
   5) เฟสบุ๊ค 
 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 



 
 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

  9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็น
ว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
  9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข ์
  9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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มิติ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
         ๓.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ชื่อโครงการ    มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างของ
องค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการดังนั้น เพ่ือให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล เป็น
องค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าและ
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม
และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และ
สุจริต 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  
 
5.  การด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าบาง
ต าแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปีตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบล
ลานตากฟ้า  จึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
ภายในระเบียบก าหนดเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2558 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 



8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าและร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า
เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  ความต้องการของประชาคม
และหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้
ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. ชื่อโครงการ    มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาค
ประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วน
ต าบลลานตากฟ้า 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลลานตากฟ้าอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าได้มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการ
ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนั่น
คือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง 
 

4. เป้าหมายตัวแทน 
ประชาคมหมู่บ้านทั้ง  5  หมู่บ้าน 

 

5. วิธีการด าเนินการ 
  5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลลานตากฟ้าอย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าได้มี
กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ
ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
  5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ 
เพ่ือเรียนรู้ท าความเข้าใจระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 

 

7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด  กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 

 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
  9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 

 



 
1. ชื่อโครงการ   มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ  
                      วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
สอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
  1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
  2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
  3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการดังนั้น เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
 
3. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล ให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 
  2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 

 
4. เป้าหมาย 

ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนต าบล 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
 
6. วิธีด าเนินการโครงการ 
  6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
  6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบ ตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

 4 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)  
 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 



 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าหรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท าให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลลานตากฟ้ามีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.  ชื่อโครงการ      โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามปี  และบูรณาการร่วมแผนชุมชน 
 

2.  หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการ
บริหารงาน ซึ่งแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย
ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งการก าหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
การพัฒนาในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง  โดยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จะมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในระดับต่างๆ และที่ส าคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
ด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยจัดท า แผนพัฒนาขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท า และทบทวน แผนพัฒนาสามปี เพ่ือพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้  
ส าเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา  ตลอดจนได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา  มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจในทรัพยากรของตนเอง  องค์การบริหารส่วนต าบล ลานตากฟ้า   จึงได้มีการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน   
เพ่ือให้ผู้แทนประชาคมร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการเสนอโครงการ/กิจกรรม   และพิจารณาจัดเรียงล าดับ
ความส าคัญโครงการของแต่ละหมู่บ้าน พร้อมบรรจุเข้าในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕63)  ต่อไป 
 

3.  วัตถุประสงค์ 
การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
 1.  เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
การจัดท างบประมาณประจ าปี 
 2.  เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงเวลาสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบ
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.  เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ  ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณ  และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเม่ือได้รับงบประมาณ 
 4.  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา  โดยเน้นให้เกิดการพัฒนามาจากปัญหา
และความต้องการของประชาชนที่แท้จริง 
 5.  เพ่ือส่งเสริมกระบวนการตัดสินใจใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและสนองตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
 
4.  เป้าหมาย 
 ด าเนินการจัดประชุมประชาคมแต่ละหมู่บ้าน  จ านวน  5  หมู่บ้าน   
 
 
 
 
 



5.  ความสอดคล้อง 
 
 

  :   ตามยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
       ยุทธศาสตร์ที่  2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน 
                                  ท้องถ่ินให้ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 
 

  :   ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครปฐม 
       ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
                       แนวทางการพัฒนาท่ี  1  พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร  ส่งเสริมการมี  
                                  ส่วนรว่มของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน  และส่งเสรมิการปกครองในระบอบ 
                                  ประชาธิปไตย 
 

  :   ตามนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
       นโยบายที่  6  นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
       ข้อ  6.1  ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี   
                                  พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โดยมุ่งเนน้ให้ประชาชนมีสว่นร่วมในทุกๆด้าน   
                                  ไดแ้ก่  การสนับสนุนประชาคม  องค์กรประชาชน  โดยการ  “ร่วมคิด  ร่วมท า  
                                  ร่วมปฏิบัติและร่วมรับผลประโยชน์ เพ่ือประชาชนชาวต าบลลานตากฟ้า” 
 

   :   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ.2558-2562)   
       ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
                       แนวทางการพัฒนาท่ี  1  พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร  ส่งเสริมการมี  
                                  ส่วนรว่มของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน  และส่งเสรมิการปกครองในระบอบ 
                                  ประชาธิปไตย 
 

      :   แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า   
       ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
                       แนวทางการพัฒนาท่ี  1  พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร  ส่งเสริมการมี  
                                  ส่วนรว่มของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน  และส่งเสรมิการปกครองในระบอบ 
                                  ประชาธิปไตย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6.  วิธีด าเนินการ  

ขั้นตอนการด าเนิน
โครงการ 

ปีงบประมาณ  2560 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เสนอโครงการจัดตั้ง
งบประมาณ 
2.  ประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
เพ่ือก าหนดแนวทาง
และระยะเวลาการ
จัดท าแผนฯ 
3.  ด าเนินการประชุม
ประชาคม ทั้ง 5  
หมู่บ้าน 
4.  ด าเนินการรวบรวม
ปัญหาความต้องการ
ของประชาชน  มา
จัดท าเป็นโครงการโดย
ล าดับความส าคัญ  
เสนอให้ส่วนโยธา
ประมาณการราคา 
5.  จัดประชุม
คณะกรรมการสนับสนุน
จัดท าร่างแผนพัฒนา
สามปี 
6.  จัดประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
พิจารณาร่างแผนพัฒนา
สามปี  เสนอนายก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลลานตากฟ้า  
เสนอสภาท้องถิ่นเพ่ือให้
ความเห็นชอบ  นายก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลลานตากฟ้า
ประกาศใช้ 
7.  ติดตามและ
ประเมินผลการจัดท า
แผนฯ 

            



 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 เดือนตุลาคม-ธันวาคม  2559  
 

8.  สถานที่ด าเนินการ 
 หมู่ที่  1-5  ต าบลลานตากฟ้า  
 

9.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  บูรณาการร่วมพัฒนากรอ าเภอ  ผู้น า
ชุมชน  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน  คณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  และส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าทุกส่วน 
 

11.  งบประมาณด าเนินการ 
 ในการด าเนินการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสามปี  และบูรณาการร่วมแผนชุมชน  
ใช้งบประมาณ  20,000.-  บาท  โดยมีรายจ่ายแยกตามขั้นตอนวิธีการด าเนินการต่างๆ  ดังนี้   
 1.  ค่าป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์  ( งบประมาณ  6,000.- บาท )  
 2.  ประชุมประชาคมหมู่บ้านร่วมกับประชาชนทั้ง 5 หมู่บ้าน จ านวน 115 คน ค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม (งบประมาณ 3,000.-บาท ) 
 3.  จัดประชุมประชาคมระดับต าบล  ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน  ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ( งบประมาณ 1,000.-  บาท )  
 4.  ค่าถ่ายเอกสารจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ( งบประมาณ  4,000.-  บาท ) 
 5.  ค่าถ่ายเอกสารเชิญประชุมประชาคม  หมู่ที่ 1-5  (งบประมาณ 4,000.- ) 
 6.  ค่าเช่าเต็นท์  (งบประมาณ  2,000.- บาท)  

* * * ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ * * * 
 ทั้งนี้  โดยจ่ายจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2560  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  หมวดค่าใช้สอย  
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ   
 

10.  การติดตามและประเมินผล 
ด าเนินการโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล

ลานตากฟ้า  จากการส ารวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ลานตากฟ้า 
 
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  มีแผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2561-2563 )  เพ่ือ
น าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้จัดท าไว้แล้ว 
 2.  องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  มีแผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2561-2563 )  เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนาในช่วงสามปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.  องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  ได้ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดในการพัฒนา  
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นระบบ 
 4.  การพัฒนาเกิดผลสัมฤทธิ์และตอบสนองตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  
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มิติ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4.1  มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 
1. ชื่อโครงการ     กิจกการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่
ว่าจะเป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตท่ีผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมายระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมของหน่วยงานได้ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกด้าน
และสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็น
ช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่ง
อาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงาน
ทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงาน
ที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอองค์การบริหารส่วนต าบลลาน
ตากฟ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากร
เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจมีข้ึน 
  3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจ
แก่ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 
  3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 

4. เป้าหมาย 
  เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของ



หน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
 
5. วิธีด าเนินการ 
  5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6     
  5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลลานตากฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพื่อสรุป
ข้อมูล 
  5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ 
 
6. สถานที/่ระยะเวลาด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า/ 4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
 
7. หน่วยงานรับผิดชอบ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
  3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจ 
  4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีวางไว้ 
  5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 
  10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข 
  10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
  10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน 
  10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 

 



1. ชื่อโครงการ   อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการตรวจสอบภายในอบรมเสริมสร้างความรู้ความ   
                      เข้าใจด้านการตรวจสอบภายใน 
 

2. หลักการและเหตุผล 

         หลักการจัดระเบียบบริหารราชการในประเทศไทยในปจัจบุนันั้นมีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบคือการ
ปกครองแบบรวมอ านาจ  (Centralization) ซึ่งอ านาจเหล่านี้จะอยู่ที่ส่วนกลางโดยผ่านทาง กระทรวง ทบวง 
กรม ต่างๆ รูปแบบที่ 2 คือการปกครองแบบ แบ่งอ านาจ (Deconcentration) โดยการปกครองในแบบนี้จะ
เป็นการปกครองที่ส่วนกลางมอบอ านาจของส่วนกลางมาให้แก่องค์กรส่วนภูมิภาคในการบริหารราชการเพ่ือให้
เกิดการบริหารราชการที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และการปกครองรูปแบบสุดท้ายคือ การปกครองแบบกระจาย
อ านาจ (Decentralizaiton) เป็นการปกครองในรูปแบบที่ส่วนกลางมอบอ านาจให้องค์กรส่วนท้องถิ่นจัดการ
บริหารราชการในท้องถิ่นของตนเองโดยมีการจัดตั้งองค์กรและสรรหาคณะผู้บริหารโดยความเห็นชอบของคน
ส่วนใหญ่ของประชาชนในท้องที่นั้นๆ และมีการจัดเก็บรายได้ด้วยตนเองโดยที่องค์กรจากส่วนกลางร่วมทั้งส่วน
ภูมิภาคนั้นมีหน้าที่ก ากับดูแลองค์กรท้องถิ่นเท่านั้น  และนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537 จนถึงในปัจจุบันนั้นมีแนวโน้ม
ในเรื่องของการกระจายอ านาจจากส่วนกลางมาสู่ท้องถิ่นมากข้ึนท าให้องค์กรที่ท าการปกครองในส่วนท้องถิ่น
นั้นมีอ านาจ และหน้าที่ในการที่จะด าเนินการบริหารราชการและสาธารณประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกัน เมื่อมีอ านาจและหน้าที่มากขึ้นองค์กรท้องถิ่นนั้นก็ย่อมจะต้องมีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึนด้วยเช่นกัน ท าให้องค์กรจ าเป็นที่จะต้องมีวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งก าลังคนใน
การด าเนินการจัดการบริหารราชการเหล่านั้นให้ตรงตามเป้าหมายขององค์กรบนพื้นฐานของความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ีด้วย   ในทางกลับกันเมื่อองค์กรมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นการตรวจสอบภายในนั้นก็เป็นสิ่งที่ส าคัญ
ตามข้ึนมาด้วยเช่นกัน เนื่องจากองค์กรที่มีขนาดใหญ่เปรียบเสมือนคนที่มีร่างกายขนาดใหญ่ด้วย และการ
ตรวจสอบภายในนั้นเป็นสิ่งที่จะมาควบคุมไม่ให้สิ่งต่างๆในร่างกายนั้นผิดปกติ อันจะท าให้คนสามารถใช้
ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        เนือ่งจากหลักการข้างต้นนั้น เป็นเหตุให้บุคคลากรทีอ่ยู่ในองค์กรจะตอ้งเปน็กลุม่คนทีส่ าคัญทีสุ่ดทีจ่ะ
คอยควบคุมและตรวจสอบการบริหารงานภายในองค์กร ซึ่งการควบคุมและตรวจสอบนั้นจะมีประสิทธิภาพ
ไม่ได้หากว่าบุคลากรภายในองค์กรนั้นขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการตรวจสอบภายใน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลานตากฟ้าได้เล็งเห็นว่าองค์กรจ าเป็นที่จะต้องท าการอบรมพนักงานขององค์กรในเรื่องของการ
ตรวจสอบภายใน ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการตรวจสอบภายในเพื่อให้ประสิทธิภาพในการท างาน
ขององค์กรเป็นไปในระดับสูงสุด   จึงได้จัดท าโครงการ "อบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการตรวจสอบ
ภายใน" ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานขององค์ อันจะน าไปสู่การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอย่าง
โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
ตรวจสอบภายอย่างชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 3.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายในขององค์กร 
 3.3 เพ่ือให้การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล  โปร่งใสและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 
 

4. เป้าหมาย 
 4.1 เชิงคุณภาพ 



  4.1.1 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการ
ตรวจสอบภายในอย่างถ่องแท้ ชัดเจนปฏิบัติราชการด้วยความสื่อสัตย์สุจริต ตามระเบียบกฎหมายและหลักการ
กระจายอ านาจ 
 4.2 เชิงปริมาณ 
  4.2.1 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า จ านวน 20 คน 
 
5. ความสอดคล้อง 

 5.1  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า ข้อที่  6  นโยบายด้าน
การเมืองการบริหาร   องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  จะ บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมุ่งเน้น
ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมโดยมีแนวทางดังนี้ 
  6.4   ป้องกันปราบปรามทุจริตให้หมดไปจากองค์กร  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของ
ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล 
  5.2 แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่  5  
การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี  แนวทางการพัฒนาที่  8  เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 
   

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประชุมคณะท างาน 

 6.2 เขียน/เสนอ เพื่อขออนุมัติโครงการ 
 6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.4 ด าเนินการตามโครงการ 
 

7. กิจกรรม   
 อบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายในแก่พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  
 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  2560  
 

9. สถานที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลลานตาฟ้า  
 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  
 

11. งบประมาณ 
 11.1 ค่าจัดท าป้ายโครงการ  จ านวน  1  ผืน                   เป็นเงิน   500  บาท 
          11.2 ค่าอาหารว่างและน้ าดื่มผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน  25  คนๆ  ละ 25 บาท เป็นเงิน  1,250บาท   
          11.3 ค่าอาหารและน้ าดื่มผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน  25  คนๆ ละ 75 บาท       เป็นเงิน  1,875 บาท     

11.4 ค่าตอบแทนวิทยากร 4  ชั่วโมงๆ ละ 500  บาท         เป็นเงิน 2,000  บาท    
11.5ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรมจ านวน  25  ชุดๆละ  15  บาท          เป็นเงิน    375 บาท 
11.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                     เป็นเงิน  2,000 บาท     

   รวมทั้งสิ้น 8,000  บาท   



 เบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2560  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย  อบรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านการตรวจสอบภายใน  ตั้งไว้  10,000  บาท  
    

12. การประเมินผลโครงการ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคือ 

 12.1 แบบประเมินโครงการ 
 12.2 แบบสอบถาม  (ผู้ประเมินสร้างขึ้น) 

  

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
13.1 ข้าราชการ พนักงานขององค์กรบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ

การ ตรวจสอบภายในมากขึ้น   
13.2 องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้ามีประสิทธิภาพในการตรวจสอบภายในมากขึ้น 
13.3 องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  บริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล  

โปร่งใสและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 
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มิติ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
 
1. ชื่อโครงการ    มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
                     เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจของ
องค์กรจึงมักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและ
ข้อบังคับท่ีปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าจึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นใน
หลักคุณธรรมในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนข้ันเงินเดือน โดยถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลลานตากฟ้าเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
  3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้งการโอน ย้าย 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
 
6. วิธีการด าเนินการ 

ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลใน
การบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
  - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัด
อ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 
  - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 



  - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลลาน
ตากฟ้า 
  - ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ รวมถึงมี
การแต่งตั้งประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
  - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
  - ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าจะออกค าสั่งแต่งตั้ง
ได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้ารับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.
จังหวัด) 
การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงาน
บุคคลในการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าได้ด าเนินการตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
  - มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/
เลื่อนต าแหน่ง 
  - มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์การ
ประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
  - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
  - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน
ระดับ/การเลื่อนต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
  - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
  - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ
ด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
  - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด)ก่อน 
  - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า
จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่มีมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด)การเลื่อนข้ัน
เงินเดือน 
  - แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล 
ในการที่องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
  - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่
หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ 
  - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
  - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความ
ดีความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ 
การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 



  - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และ
โต้แย้งผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม 
  - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้ามีค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติ
คณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงาน
ทราบโดยทั่วกัน 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ  

4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – พ.ศ. 25๖๔)  
 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดย
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ 
  ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุ การโอน ย้าย ขององค์การองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าและมีแนวทางในการปฏิบัติงาน
อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. ชื่อโครงการ   กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีวิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมี
กระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
  3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 
 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องคต์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
 
6. วิธีด าเนินการ 
  จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลลาน
ตากฟ้าภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย
เพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตลอดปีงบประมาณ 25๖๑ – ๒๕๖๔ และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 



 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
  10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
  10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. ชื่อโครงการ   กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนหมู่บ้าน 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลานตากฟ้า  จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไก
ในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน 
ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลานตากฟ้าสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน 
เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
พัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
  3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล
ลานตากฟ้าให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
 
4. เป้าหมาย 

ตัวแทนหมู่บ้านในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  หมู่ที่ 1-5 
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนหมู่บ้านเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
  6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการ
แต่งตั้งให้มีผู้แทนหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าให้ความส าคัญใน
การมีตัวแทนหมู่บ้านเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทน
หมู่บ้านไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิดความเสียหาย 
  6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพื่อให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทนหมู่บ้านมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจ
การจ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 
 
 



7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
 
10. ผลลัพธ์ 

การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้ามีความโปร่งใส โดยมีตัวแทน
ประชาชนร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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มิติ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
4.3  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ     อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการ  

                        ปฏิบัติราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล 

 การบริหารราชการในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นยังคงรูปแบบการปกครองมาจากสมัยอยุธยา   ที่ยัง
มีสมุหกลาโหมและสมุหนายกคอยดูแลในสองเรื่องส าคัญ โดยที่สมุหกลาโหมจะดูแลในเรื่องของการทหารและส
มุหนายกนั้นจะดูแลในเรื่องของพลเรือน และได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานครั้งใหญ่ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มี พระราชปรารภว่า “สมควรจะได้วางระเบียบราชการ บริหาร
ส่วนกลางเสียใหม่ตามแบบอย่างอารยประเทศ โดยจัดจ าแนกราชการเป็นกรมกองต่าง ๆ มีหน้าที่เป็นหมวด
เหล่า ไม่ก้าวก่ายกัน ”  พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แยกกระทรวงพระคลังออกจากกรมท่า หรือ
ต่างประเทศ และตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ท าหน้าที่เก็บรายได้ของแผ่นดินทุกแผนกข้ึนเป็นครั้งแรก และได้จัดการ
รวบรวมกรมต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมายเวลานั้นให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยรวมเข้าเป็นกระทรวง เมื่อเริ่มมีการ
บริหารราชการในสมัยใหม่เกิด รัฐ-ชาติขึ้น ระบบและขนาดของราชการไทยนั้นก็ได้เติบโตขึ้นมาตามระยะเวลา 
ท าให้ขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการไทยนั้นก็เพ่ิมข้ึนตามไปด้วย หน่วยงานราชการและจ านวน
พนักงานราชการเพ่ือรองรับภารกิจในการดูแลประชาชนเพื่อให้ได้รับสาธารณประโยชน์นั้นก็เพ่ิมข้ึน ท าให้การ
ควบคุมการท างานของหน่วยงานราชการนั้นเป็นไปได้ยากข้ึน และเม่ือมีการตราพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 เกิดข้ึนนั้น จึงเป็นการเปิดให้มีการบริหารงานโดยท้องถิ่นท่ีให้มีการ
จัดตั้งสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลที่ถือว่าเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนขึ้นมา และให้มีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นมาโดยประชาชนในท้องถิ่น ท าให้จ านวนของหน่วยงานราชการนั้นเพิ่มขึ้นมาก 
เพ่ือเป็นการประกันประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานราชการนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องมีระบบที่จะคอย
ควบคุมตรวจสอบการท างานของหน่วยงานเหล่านั้นให้มีความโปร่งใสและด าเนินงานไปอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ โดยที่ส่วนกลางได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานราชการ
ท้องถิ่น อาทิเช่น ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น แต่การป้องกันการทุจริตและตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ที่มีประสิทธิภาพที่สุดนั้นก็คือการตรวจสอบและควบคุมจากภายในหน่วยงานนั้นเอง  
 จากหลักการข้างต้นท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าเล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องจัด
อบรมในเรื่องของ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดท า
โครงการ  "อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการ” ขึ้นเพ่ือให้องค์กรมีระบบการป้องกันการทุจริตภายในองค์กรและการตรวจสอบความประพฤติมิชอบ 
ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  อันจะท าให้องค์การสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในการท างานขององค์กร   
 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าให้มี
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 



 3.2 เพ่ือให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3.3 เพ่ือให้การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  เป็นไปตาม
ระเบียบการบริหารบ้านเมืองที่ดี  ตามหลักธรรมาภิบาล 
 
4. เป้าหมาย 
 4.1 เชิงคุณภาพ  
  4.1.1 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  มีความรู้ความเข้าใจและมีจิตส านึกใน
การปฏิบัติหน้าที่ดีด้วยความโปร่งใส  ซื่อสัตย์  ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมรประสิทธิภาพ 
 4.2 เชิงปริมาณ  
  4.2.1 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  จ านวน  20  คน  
 

5. ความสอดคล้อง 

  5.1  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า ข้อที่ 6 นโยบายด้าน
การเมืองการบริหาร   องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมุ่งเน้น
ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมโดยมีแนวทางดังนี้ 
  6.4   ป้องกันปราบปรามทุจริตให้หมดไปจากองค์กร  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของ
ผู้บริหารและพนักงานส่วนต าบล 
  5.2 แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า พ.ศ. 2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่  5  
การพัฒนาด้าน บริหารจัดการที่ดี   แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประชุมคณะท างาน 

 6.2 เขียน/เสนอ เพื่อขออนุมัติโครงการ 
 6.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6.4 ด าเนินการตามโครงการ 
 

7. กิจกรรม   
 อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการทุจริตและการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ  

 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (2561-2564) 
 

9. สถานที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลลานตาฟ้า  
 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  
 

11. งบประมาณ 
 11.1 ค่าจัดท าป้ายโครงการ  จ านวน  1  ผืน                      เป็นเงิน  500   บาท  
   11.2 ค่าอาหารว่างและน้ าดื่มผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน  25  คนๆ  ละ  25  บาท  เป็นเงิน  1,250 บาท   



11.3 ค่าอาหารและน้ าดื่มผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน  25  คนๆ  ละ  75  บาท        เป็นเงิน  1,875 บาท     
11.4 ค่าตอบแทนวิทยากร 4  ชั่วโมงๆ ละ 500  บาท             เป็นเงิน 2,000  บาท  
11.5 ค่าจัดท าเอกสารประกอบการอบรมจ านวน  25  ชุดๆละ  15  บาท             เป็นเงิน    375 บาท 
11.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                         เป็นเงิน  2,000 บาท    

   รวมทั้งสิ้น 8,000  บาท   
  เบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2560  แผนงานบริหารงานทั่วไป       

งานบริหารงานทั่วไป งบด าเนินการ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  (ค่าใช้สอย) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ     โครงการ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ   ตั้งไว้  10,000  บาท เบิกครั้งนี้  8,000 
บาท   
   

 

12. การประเมินผล 
 ประเมินผลด้วยแบบประเมินโครงการที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น  
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 13.1 พนักงานผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้ามีจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริตใน
การปฏิบัติหน้าที่ 
 13.2 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 13.3 การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  เป็นไปตามระเบียบ
การบริหารบ้านเมืองที่ดี  ตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ชื่อโครงการ   โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต.พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า ประจ าปี  งบประมาณ 
พ.ศ.2560 
 
2. หลักการและเหตุผล 

           องค์การบริหารสว่นต าบล ถือเป็นหนว่ยงานบริหารราชการสว่นท้องถ่ินทีมี่หน้าทีใ่ห้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนในหลายด้าน และมีภารกิจหลากหลายทั้งภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง และภารกิจที่ได้รับ
การถ่ายโอนจากหน่วยงานราชการอ่ืน การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจึงต้องอาศัยบุคลากรใน
ฝ่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถสนองความต้องการและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การ
พัฒนาบุคลากรจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของท้องถิ่น เนื่องจากสังคมในยุค
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเกิดสิ่งใหม่หรือนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ ตลอดจนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมท้ังในมิติของท้องถิ่นเอง หรือแม้กระท่ังระดับประเทศ เช่น การเกิดกลุ่มประชาคม
อาเซียน เป็นต้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งจ าเป็นมากในการพัฒนาองค์กร การพัฒนาบุคลากรในสังกัด
ให้มีความรู้ในด้านต่างๆ คือ ความรู้ในการบริหารราชการ ความรู้ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ความรู้
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล บริหารงาน บริหารงบประมาณ และให้บุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มี
มนุษยสัมพันธ์ สามารถท างานร่วมกันผู้อ่ืนและให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล 
สูงสุดสามารถบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน และการบริหารจัดการองค์กร ในการลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัวยิ่งขึ้น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ และ
สามารถประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  กลยุทธ์ในการบริหารองค์กร
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน การบริการประชาชนด้านต่าง ๆการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน รวมทั้งได้ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่  วัฒนธรรมท้องถิ่น  และภูมิปัญญาท้องถิ่นอ่ืนๆ 
เพ่ือสามารถมาประยุกต์ใช้ให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กร  และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนได้
อย่างเหมาะสม  องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า ได้เล็งเห็นความส าคัญในการบริหารงานด้านต่าง ๆ  และ
ต้องการให้บุคลากรในองค์กรได้เรียนรู้เทคนิคการปฏิบัติงานต่างๆจากหน่วยงานอื่น โดยสามารถน ามาปรับใช้
ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของตน เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการท างานร่วมกัน                            
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการท างาน การสั่งสมความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการท างาน อีกทั้งในการ
ไปศึกษาดูงานสามารถก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีของบุคลากรภายในองค์กร และน าไปสู่การปฏิบัติงาน             
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

    

3. วัตถุประสงค์ 

          3.๑ เพ่ือเสริมสร้าง ประสิทธิภาพให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าให้มีกระบวนทัศน์  วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงาน
ที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการในการให้บริการประชาชนโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
เป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 



3.2 เพ่ือศึกษาเก่ียวกับหลักการบริหารจัดการงานด้านต่าง ๆภายในองค์กร ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน เช่น การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และการบริการประชาชนด้านต่าง ๆ 

 3.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ แนวทางในการพัฒนาองค์กร การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
และบุคลากรในการปฏิบัติงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อการปฏิบัติงาน และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
          3.4 เพ่ือเพ่ิมความรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดของประสิทธิภาพให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าในการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้เหมาะสมทันเหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน 
          3.5 เพ่ือแก้ไขปัญหาระบบคุณธรรมในราชการในเชิงลึกและให้มีผลในระยะยาวและต่อเนื่อง 
          3.6 เพ่ือสร้างเครือข่ายประสานความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ แนวคิดและวิธีการปฏิบัติงาน 
          3.7 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม  และประสิทธิภาพให้กับ                  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
 

4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 
        4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                    - คณะผู้บริหาร                                                               จ านวน       4    คน 
                    - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล                                   จ านวน     10    คน 
                    - พนักงานส่วนต าบล                                                        จ านวน     10    คน 
                    - คร ู(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)                                                   จ านวน       2    คน 
                    - ลูกจ้างประจ า                                                               จ านวน       1    คน 
                    - พนักงานจ้างตามภารกิจ                                                   จ านวน     10   คน 
                    - พนักงานจ้างทั่วไป                                                          จ านวน     12   คน 
                                                                                          รวมท้ังสิ้นจ านวน     68   คน 
        4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                    - ผู้เข้ารับการอบรมเกิดวิสัยทัศน์แนวทางในการพัฒนางาน  ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ พัฒนา
ทักษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ภายใต้ระเบียบ ข้อกฎหมายที่ก าหนด
สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้จริง  และน าความรู้ไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มของตนในองค์กรต่อไป 

                    - ผู้เข้ารับการอบรม  มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางท่ีถูกต้องเหมาะสม  
น ามาซึ่งประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน   และส่งผลให้เกิดความสุขความ
เจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคน 
                    - ร้อยละของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าใจและประยุกต์         
หลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณในการปฎิบัติราชการมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของจ านวน
ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด  



                    - ระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อความเป็นธรรมในการบริหารงานเพ่ิมสูงขึ้นมากกว่า
ร้อยละ ๖๐ หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 
                    - ระดับความส าเร็จของโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
        5.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
                 ประเด็นยทุธศาสตรที์ ่๙ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน                                
                 มีกลยุทธ์และตวัชี้วัด ดงันี ้

       กลยุทธ์ : จัดระบบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 
- ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมายระยะสั้น ดังนี้ 

๑) มีกลไก ตรวจสอบถ่วงดุล โดยมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และพัฒนาระบบ 
                              รับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ของศูนยด์ ารงธรรมให้ถึงระดบัหมู่บา้น ผ่านโครงการ                      

    จังหวัดเคลื่อนที่และอ าเภอเคลื่อนที่  
๒) แก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และเกณฑ์จริยธรรมเพื่อควบคุมการปฏิบัติ ให้ 
    เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความร่วมมือภาคีเครือข่าย ภาคประชาชนในการ 
    ต่อต้านการทุจริต 
๓) ความโปร่งใสของประเทศไทยมีอันดับที่สูงขึ้น โดยดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น         

- ตัวชี้วัดความส าเร็จของเป้าหมายระยะยาวสู่ความยั่งยืน ดังนี้ 
ความโปร่งใสของประเทศไทยมีอันดับที่สูงขึ้น โดยดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น   

                           ไม่ต่ ากว่า ๕.๐ คะแนน ติดต่อกันจนถึงปี ๒๕๖๔  
        5.2  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 – 2560                    
              ในการเสริมสร้างธรรมาภบิาล 
              สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้น าและ  
              องค์การสจุรติธรรมทีมี่ศักดิ์ศรี (Organization  Integrity) 

  กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ยกย่องข้าราชการ/ผู้น ารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม 
                            แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ 
                            1. ก าหนดเกณฑ์และประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการที่ท างาน 
                                ตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างเปน็ผูน้ ารุ่นใหม่ในการขับเคลือ่นคุณธรรม 
                            2. จัดการความรู้และกรณีศึกษา (Knowledge Management) จากผู้น า 
                                เหลา่นีทั้ง้งาน ที่ผ่านมาและโครงการที่ก าลังด าเนินการ เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดี              
                                ให้แก่ข้าราชการอ่ืนๆ 
 กลยุทธ์ที่ ๑.๒ สร้างองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี ( Organization  Integrity) 
                            แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ 
                            ๑. ก าหนดมาตรการและมาตรฐานองค์การ สุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรีเป็นเกณฑ์ใน 



                                การประเมินผลการปฏิบตังิานประจ าป ี
                            ๒. ค้นหาตัวอย่างโครงการนวัตกรรมทางด้าน คุณธรรม จริยธรรม และ                          
                                ธรรมาภิบาล จากส่วนราชการต่างๆ เพ่ือประมวลเปน็ตัวอยา่ง และ  
                                เผยแพร่ให้สว่นราชการอ่ืนๆ น าไปศึกษาและประยกุตใ์ช้ตอ่ไป 
 กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ก าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น 
                                    แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ 

                                            ๑. ก าหนดมาตรฐานและแนวทางการท างานของนักการเมืองท้องถิ่น                       
                                           (เช่น อะไรควรท า อะไรไม่ควรท า ฯลฯ) แล้วเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ 
         5.3  สอดคล้องกับแผนพัฒนาแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560 – 2562) ขององค์การบริหารส่วน  
                ต าบลลานตากฟ้า 
                สอดคล้องกับยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีด ี  
                แนวทางการพัฒนาท่ี 4 ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการท างานของบุคลากร 
               สร้างประสิทธิภาพการจัดการความรูแ้ละพัฒนาหน่วยงานให้เปน็องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
               พร้อมรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน 
         5.4 ความสอดคล้องกับประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

6. วิธีด าเนินการ 
     6.1  จัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
     6.2  ติดต่อประสานงานกับวิทยากร สถานที่พัก และสถานที่ที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
     6.3  ด าเนินการตามโครงการ 
     6.4  ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องทราบรายละเอียดต่างๆ และข้อตกลงร่วมกัน 
     6.5  ประเมินผลทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม เพื่อวัดผลการด าเนินการให้ความรู้ ศึกษาดูงาน และการ  
            ด าเนนิการอบรม 
     6.6  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการโครงการให้ผู้บริหารทราบ     
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
        ระหว่างวันที่ 16 – 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 
 
8. สถานที่ด าเนินการ 
        8.1  วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า                        
               - อบรม เรื่อง “การเสริมสร้างทัศคติและค่านิยมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
                 และผลประโยชน์ทับซอ้นในการปฏิบตังิาน”  
               - อบรม “ให้ความรู้การเข้าสู่ประเภทต าแหน่ง (ระบบแท่ง)”และระดมความคิดเห็นในการปฏิบัติ  
                 ราชการ  
 



       8.2  วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 
               - ดูงาน ณ เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง โดยฟังบรรยาย เรื่อง“การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
                 (Good Governance)”และ“การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร”  
               - ดูงาน ณ เทศบาลต าบลสิเกา จังหวัดตรัง  โดยฟังบรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการด้าน  
                 สิง่แวดล้อม” 
  

       8.3  วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 
              - ดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเขากอบ จังหวัดกระบี่ โดยฟังบรรยาย เรื่อง “การบริหาร
จัดการแหล่งท่องเที่ยว” 
              - ดูงาน ณ เทศบาลต าบลคลองท่อมใต้ จังหวัดกระบี่ โดยฟังบรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการศูนย์ 
                พัฒนาเดก็เลก็ 
        8.4  วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560  
                 - ดูงานศูนย ์OTOP จังหวัดกระบี่ 
                 - ดูงาน ณ ชุมชนวัดโพธาวาส จังหวัดสุราษฎร์ โดยฟังบรรยาย เรื่อง“การบริหารจัดการขยะและ 
                   การคัดแยกขยะรีไซเคิล” 
 
9. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
              ส านกังานปลดั องค์การบริหารสว่นต าบลลานตากฟ้า  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม   
 
10. งบประมาณด าเนินการ  ทั้งสิ้น  260,000 บาท (สองแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) 
             จากข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏใน
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลลาน
ตากฟ้า เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทน ค่าจัดท า
ป้ายโครงการประชาสัมพันธ์ และอ่ืนๆเกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ (ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 
2562) จ านวนเงิน 260,000.-บาท (-สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน-) ซึ่งทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้                  

 

11. การติดตามประเมินผล 
            11.1 ประเมินจากการสังเกต และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
           11.2 ประเมินผลทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม เพื่อวัดผลการด าเนินการให้ความรู้ ศึกษาดูงานและ 
การด าเนินการอบรม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขในการด าเนินโครงการในครั้งต่อไป 
 
 
 



 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            12.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ ความสามารถ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ภายใต้ระเบียบ ข้อกฎหมายที่ก าหนด 
            12.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาการท างานแบบบูรณาการ เพื่อการแก้ไขปัญหา การ
พัฒนางาน การปรับปรุงงาน และการท างานร่วมกันเป็นทีม 
            12.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาทัศนคติท่ีดี มีจิตส านึกท้ังต่อองค์กร ต่อผู้อื่น ต่อตนเองและ
สาธารณะ เพื่อมุ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 
            12.4  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
            12.5  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า มีคุณธรรม จริยธรรม มากยิ่งขึ้น  
            12.6  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ 80 มีความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงานและได้รับประโยชน์
จากการศึกษาดูงานเพื่อน ามาปรับใช้ในการท างานได้จริง        
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มิติ 4  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

4.4  การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน  ( Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 
 

1. ชื่อโครงการ   กิจกรรมจัดท าตู้รับฟังความคิดเห็นกรณีพบเห็นการทุจริต 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก 
จ าเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายในการขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาค
ส่วนในจังหวัดได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
 

3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
  3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในต าบลลานตากฟ้า 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 

 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
  6.2 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
  6.3 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
  6.4 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
  10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 



   
 



 

 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
ที่ 146/๒๕๖๐ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔) 
และคณะกรรมการประเมินผลและติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 

******************** 
   ตาม หนังสือส านักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช.  00๐๔/ว ๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม  25๖๐ เรื่อง 
การจัดท าแผนป้องปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางการด าเนิน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  Integrity and 
Transparency Assessment (ITA) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ประกอบกับ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
Integrity and Transparency Assessment (ITA) เมื่อปีงบประมาณ พ .ศ.2558 โดยทางส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
การด าเนินงาน  (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
 

    เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจิต 4 ปี (พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  ประกอบด้วย  
   1. นายวิริยะ  สินเกษม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  ประธานกรรมการ   
   2. นายศักรินทร์  ชูเกตุ   หัวหน้าส านักปลัด อบต.   กรรมการ  
   3. นางสาวปภาณัช กวาวสนั่น ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ  
   4. นางสาวใจแก้ว  พฤฒารา ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ กรรมการ  
   5. นายศิริชัย  หนูสอน  ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ  
  6. นางจีรนันท์  เฮงสากล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ/เลขานุการ  

   ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่  พิจาณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูล น ามาก าหนดเป็นจัดท า
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ลานตากฟ้าเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป  
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และคณะกรรมการประเมินติดตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 25๖๑-๒๕๖๔ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  ประกอบด้วย  
   1. นายสันต์  สุภิเวก    นายกองค์การบริหารส่วนต าบล    ประธานกรรมการ  
   2. นายพิชัย  แตงสาขา  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ  
  3. นายสุชาติ  ทรัพย์แสนดี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ   
   4. นายวิริยะ  สินเกษม  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า กรรมการ   
  5. นายศักรินทร์  ชูเกตุ  หัวหน้าส านักปลัด อบต.    กรรมการ  
  6. นางจีรนันท์  เฮงสากล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ/เลขานุการ  
    

   ให้คณะกรรมการมีหน้าที่  ในการด าเนินการติดตามและประเมินผลตามคู่มือการปฏิบัติงานที่
ได้ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล ตลอดจนด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องประเมินติดตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และรายงานผลต่อ
นายกเทศมนตรีต าบลหนองสรวง ต่อไป  
 
   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
 

    สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ 
                               (นายสันต์  สุภิเวก)  
                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
---------------------- 

ตาม หนังสือส านักงาน ป.ป.ช.  ที่ ปช. 00๐๔/ว ๐๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม 25๖๐ เรื่อง 
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามแนวทาง การด าเนินโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  Integrity and 
Transparency Assessment (ITA) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ประกอบกับ  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
Integrity and Transparency Assessment (ITA) เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  โดยทางส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
การด าเนินงาน  (Integrity Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า   จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   4 ปี 

(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์          
จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการดังกล่าวรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

 
ประกาศ ณ วันที่      เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

 

 (นายสันต์  สุภิเวก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 

 
 



 
 
 

แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 

การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           กรุงเทพมหานคร                                             เมืองพัทยา 
           องค์การบริหารส่วนจังหวัด                      
            เทศบาล                   
       องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า                  ขนาด กลาง     

๒. สถานที่ตั้งส านักงาน/ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เลขที่    - หมู่ที ่4 ถนน        -   ต าบล ลานตากฟ้า  อ าเภอ นครชัยศรี   
จังหวัด นครปฐม    รหัสไปรษณีย์     73120 โทรศัพท์ 0 3490 0440 ต่อ 11โทรสาร ต่อ 14  
เว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น www.lantakfa.go.th      

๓. จ านวนประชากรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,938   คน   2,876 ครัวเรือน 

๔. พื้นที่รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น18.78ตารางกิโลเมตร(ครอบคลุม   5 หมู่บ้าน/ชุมชน) 

๕. รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
 -รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน  25,500,000   บาท 
 -รายได้จากเงินอุดหนุน   7,500,000   บาท 

๖. รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 33,000,000  บาท 

๗. พนักงานท้องถิ่น/ลูกจ้าง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจ านวน  38 คน 

๘. สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมดจ านวน    10 คน 
 

9. ผลการประเมินตนเอง คะแนนที่ได้รวมทั้งสิ้นจ านวน 158  คะแนน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
 

10. ชื่อผู้ประสานงาน นายวิริยะ  สินเกษม        
 ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า       
 สถานที่ติดต่อ   องค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า  อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  73120 
 โทรศัพท์  0 3490 0440 ต่อ 11   โทรสาร  0 3490 0440 ต่อ 14   
 โทรศัพท์มือถือ 08 1378 4409     E-mail  -   
 
 
 

ผลการประเมิน 
 

  

 
ส าหรับส านักงาน ป.ป.ช. 

200 
(คะแนนเต็ม) 
 

 
.....................................  
 (คะแนนที่ได้) 
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ส่วนที่ ๒ ผลการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 โปรดกรอกข้อมูลมาตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม มิติที่ 1 – 4 และใส่เครื่องหมาย ( / ) ในช่อง
ทีม่าตรการ/แนวทาง/โครงการ/กิจกรรม ครอบคลุมสาระส าคัญ พร้อมทั้งระบุคะแนน 
 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  รวม 45 คะแนน 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน 
ระดับคะแนน 

5 
(10-12 ข้อ) 

4 
(8-9 ข้อ) 

3 
(6-7 ข้อ) 

2 
(4-5 ข้อ) 

1 
(1-3 ข้อ) 

0 
( - ) 

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)  โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการตรวจสอบภายใน              .                               
2)  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบในการปฏิบัติราชการ                                                                     .                                                                         
3)  โครงการจัดท าสมุดบันทึกกิจกรรม/งานที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ                      .                          
4) กิจกรรมการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน                                            .                                               
5) กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น                       .                                                                                       

ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) ปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน  
() 2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม และถูก
กฎหมาย  
() 3) ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบของตนอย่างเป็นธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตค านึงถึงประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 
() 4) ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีมาตรฐาน 
โปร่งใสและตรวจสอบได้  
() 5) ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หรืออ านาจหน้าที่ในการแสวงหา
ประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลใกล้ชิด  
() 6) ความเชื่อมั่นของบุคลากรในหน่วยงานต่องานและ
บรรยากาศในการท างาน  
() 7) มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่  
() 8) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ กระตือรือร้น เต็มใจ 
ท างานรวดเร็ว เต็มความสามารถ โดยมุ่งผลส าเร็จของงาน  
(   ) 9) มีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานท่ีดี มีคุณธรรม และ
ซื่อสัตย์สุจริตภายในหน่วยงานให้แก่กันอยู่เสมอ  
() 10) การแสดงความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ เมื่อ
หน่วยงานเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด  
() 11) การแสดงความรับผิดชอบของผู้บริหาร หากการ
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รายละเอียดการจัดท าแผน 
ระดับคะแนน 

5 
(10-12 ข้อ) 

4 
(8-9 ข้อ) 

3 
(6-7 ข้อ) 

2 
(4-5 ข้อ) 

1 
(1-3 ข้อ) 

0 
( - ) 

ด าเนินงานของหน่วยงานส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อ
สังคมโดยรวม  
(   ) 12) มีมาตรการในการจัดการกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ  
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน     10 ข้อ    ระดับคะแนน    5  

รายละเอียดการจัดท าแผน 
ระดับคะแนน 

5 
( 2 ข้อ) 

3 
( 1 ข้อ) 

0 
( - ) 

1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตาม
ประมวลจริยธรรม 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเพิ่มการ

ศักยภาพการปฏิบัติงาน           . 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) ก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง  
() 2) ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ  

   

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน     2 ข้อ    ระดับคะแนน 5  
 

รายละเอียดการจัดท าแผน 
ระดับคะแนน 

5 
(7 ข้อ) 

4 
(5-6 ข้อ) 

3 
(3-4 ข้อ) 

2 
(2 ข้อ) 

1 
(1 ข้อ) 

0 
( - ) 

1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
. 1)  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ                                                    .                                                                                                                                                

ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
( ) 1) มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
( ) 2) มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
( ) 3) เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  
( ) 4)มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
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รายละเอียดการจัดท าแผน 
ระดับคะแนน 

5 
(7 ข้อ) 

4 
(5-6 ข้อ) 

3 
(3-4 ข้อ) 

2 
(2 ข้อ) 

1 
(1 ข้อ) 

0 
( - ) 

 () 5) มีการปรับปรุงขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงานหรือ
ระเบียบเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 (   ) 6) มีการรายงานผล และข้อเสนอแนะในการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (   ) 7) มีการใช้แอพพลิเคชัน กฎหมาย ป.ป.ช. ม.100 และ 
103 เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างองค์ความรู้เพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากรทดสอบเพ่ือ
วัดความเข้าใจในแอพพลิเคชัน เพ่ือเกิดความตระหนักในการด ารง
ตนตามกรอบของกฎหมาย   
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน     5 ข้อ    ระดับคะแนน 4  

1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน 
ระดับคะแนน 

5 
(มีโครงการ) 

0 
(ไม่มีโครงการ) 

1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า                                                     .                                                                    
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
( )  เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 
 

  

 
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน....1....โครงการ   

 
ระดับคะแนน 5  

รายละเอียดการจัดท าแผน 
ระดับคะแนน 

5 
(2 ข้อ) 

3 
(1 ข้อ) 

0 
( - ) 

1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์
สาธารณะ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ของ อบต.                .                                    
2) โครงการอาสาสมัครเฝ้าระวังอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม          .                                                            . 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม 
() 2) พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 

   

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน      2 ข้อ    ระดับคะแนน 5  
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รายละเอียดการจัดท าแผน 
ระดับคะแนน 

5 
(มีโครงการ) 

0 
(ไม่มีโครงการ) 

1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) โครงการอบรมให้ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง                      .                                                                                                                                       
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() ขับเคลื่อนการด าเนินงานใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจ าวัน 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน ....1...โครงการ    ระดับคะแนน 5  
 
 
1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 

 ( - ) 

1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซ่ือสัตย์สุจริต 
 ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) โครงการอบรมเยาวชนต้นกล้าคุณธรรมตามแนววิถีพุทธ                            .                                        

ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) น าหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในสถานศึกษาสังกัดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(   ) 2) น าหลักสูตรโตไปไม่โกงหรือหลักสูตรอื่นที่เหมาะสมไปปรับใช้
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
() 3) ค่ายเยาวชนคุณธรรม/โครงการอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน      1 ข้อ    ระดับคะแนน 3  
 
 
 
 
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
( - ) 

1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
        
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) น าแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสร้างความ
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
( - ) 

ตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตส าหรับนักเรียน 
นักศึกษา (จัดท าโดยส านักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ สช. ) ไปใช้ใน
สถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(   ) 2) น าสาระการเรียนรู้ เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในหลักสูตร ปวช. 2556 หมวดวิชา
ทักษะชีวิต กลุ่มวิชาสังคมศึกษา และ ปวส. 2557 หมวดวิชาทักษะชีวิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (จัดท าโดยส านักงาน ป.ป.ช. สอศ. และ สช. ) ไปใช้
ในสถานศึกษาสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(   ) 3) โครงการอื่นๆท่ีมีวัตถุประสงค์สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน       0 ข้อ    ระดับคะแนน  0  

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 
1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) โครงการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากยาเสพติด                          .  
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน   1 โครงการ     ระดับคะแนน        5   
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต รวม 65 คะแนน 
 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  (5 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(4 ข้อ) 
4 

(3 ข้อ) 
3 

(2 ข้อ) 
2 

(1 ข้อ) 
0 

 ( - ) 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น                
2) กิจกรรมจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ                   .                              
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
(   ) 2) ผู้บริหารมีการแสดงเจตจ านงว่าจะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ต่อสาธารณชน 
() 3) ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงาน หรือ
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
(    ) 4) ผู้บริหารมีการสนับสนุนงบประมาณหรือการด าเนินการ 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและซื่อสัตย์มากขึ้นในหน่วยงาน  

     

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน .............2............ข้อ    ระดับคะแนน……………3………………….. 
 
 ๒.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(9-10 ข้อ) 
4 

(7-8 ข้อ) 
3 

(5-6 ข้อ) 
2 

(3-4 ข้อ) 
1 

(1-2 ข้อ) 
0 

( - ) 

2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตาม
หลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ  แต่งต้ัง  การโอน  ย้าย               .. 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้      
()   1) ด าเนินงานโดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ เป็น
อย่างดี 
()   2) การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการ
บริหารงานที่โปร่งใส 
(   )   3) การได้รับค าสั่งที่ไม่เป็นธรรม โดยไม่มีสาเหตุอันควร 
(   )   4) การได้รับการร้องขอ/สั่งการด้วยวาจาของผู้บังคับบัญชา
ให้ท างานส่วนตัวที่มิใช่งานราชการ อย่างไม่เหมาะสม  
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(9-10 ข้อ) 
4 

(7-8 ข้อ) 
3 

(5-6 ข้อ) 
2 

(3-4 ข้อ) 
1 

(1-2 ข้อ) 
0 

( - ) 

(   )   5) การรับรู้ถึงผลเสียจากการไม่ปฏิบัติตามค าสั่งที่ไม่
เหมาะสม 
(   )   6) การรับรู้ต่อการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอบริจาค พาไป
สถานบันเทิง หรือสิ่งอ านวยความสะดวก ประโยชน์อื่นใดแก่
เจ้าหน้าที่ 
(   ) 7) ธรรมเนียมปฏิบัติในการรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอบริจาค 
หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ 
(   ) 8) การเอ้ือประโยชน์/เลือกปฏิบัติต่อผู้รับบริการบางคน
เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัว 
(   ) 9) ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทาง
มิชอบเพ่ือผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น 
(   ) 10) การให้สินบน เงินพิเศษ ความบันเทิง หรือประโยชน์
อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าที่ 
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน      2 ข้อ    ระดับคะแนน        1   

 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(5-6 ข้อ) 
4 

(4 ข้อ) 
3 

(3 ข้อ) 
2 

(2 ข้อ) 
1 

(1 ข้อ) 
0 

( - ) 

2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดย
ยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
1) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน  การคลัง  พัสดุ  และ
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล                                       .                                                                              
2) กิจกรรมการประกาศงบสถานะทางการเงินผ่านทางเว็บไซด์             .              
3) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง                     .                                                                                                           
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   )   1) การใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ 
(   )   2) การใช้จ่ายเงินเพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตน/พวกพ้อง 
(   )   3) การรับรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
อย่างไม่เหมาะสมหรือมากเกินความจ าเป็น ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ 
()   4) การพัฒนาแผนและกระบวนการการจัดซื้อ - จัดจ้าง 
(   )   5) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และน าผลการ
วิเคราะห์มาปรับปรุงการจัดซื้อในปีงบประมาณถัดไป 
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(5-6 ข้อ) 
4 

(4 ข้อ) 
3 

(3 ข้อ) 
2 

(2 ข้อ) 
1 

(1 ข้อ) 
0 

( - ) 

()   6) การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ - จัดจ้างรายโครงการให้
สาธารณะชนทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่อช่องทางอ่ืนๆ 
รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน     2 ข้อ    ระดับคะแนน 2  

 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(10-12 ข้อ) 
4 

(8-9 ข้อ) 
3 

(6-7 ข้อ) 
2 

(4-5 ข้อ) 
1 

(1-3 ข้อ) 
0 

( - ) 

2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการ
ประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกัน
และโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 

1) มาตรการแก้ไขเดือดร้อนร าคาญของประชาชน                   . 
2) มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
3) กิจกรรมการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/

ร้องทุกข์ทราบ                                                         . 
4) กิจกรรมจัดท าคู่มือประชาชน                                        .    

ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()   1) แนวทางปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
()   2) คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน 
(   )   3) ปฏิบัติงานตามระเบียบขั้นตอน เป็นมาตรฐาน ยึดหลัก
ความถูกต้อง 
()   4) รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
()   5) การให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
()   6) บริหารจัดการที่ยุติธรรมและตรงไปตรงมาในการ
ให้บริการ 
()   7) ใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้เป็นมาตรฐาน โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ 
()   8) แสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ อย่างชัดเจน 
()   9) ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง 
()   10) ให้บริการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม 
(   )   11) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ 
(   )   12) ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

      

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน     10 ข้อ    ระดับคะแนน 5  
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(10 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการ
เกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน 
เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
1) การจัดท าคู่มือประชาชนและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์                         .. 
() 1) การเปิดเผยขั้นตอนและมาตรฐานระยะเวลาให้บริการอย่าง
ชัดเจน 
() 2) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานการให้บริการ 
() 3) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้ให้บริการ 

       

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน  3 ข้อ    ระดับคะแนน 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต 
อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) มาตรการการออกค าสั่งรักษาราชการแทนของนายก , ปลัด และหัวหน้าส่วน
ราชการ                                                                                    . 
2) มาตรการการออกค าสั่งปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล                                                                    
. 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) การให้ข้อมูลหน้าที่ความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน 
() 2) ปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงการใช้อ านาจหน้าที่โดยชอบธรรม
และถูกกฎหมาย 
() 3) ปฏิบัติหน้าที่โดยด าเนินการตามข้ันตอนอย่างถูกต้อง ไม่
ผิดพลาด 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน  3 ข้อ    ระดับคะแนน 5   
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
(15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 

2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต    
มีคุณธรรม จริยธรรม  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) กิจกกรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์                                                                                  . 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน  1  กิจกรรม   ระดับคะแนน 5  
2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
        
        
        
        
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน       0    โครงการ    ระดับคะแนน 0  
 

รายละเอียดการจัดท าแผน 
ระดับคะแนน 

5 
(มีโครงการ) 

0 
(ไม่มีโครงการ) 

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
        
        
        
        
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน      0 โครงการ    ระดับคะแนน 0  
 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต (20 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
10 

(3 ข้อ) 
8 

(2 ข้อ) 
6 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการ
บริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) มาตรการมอบอ านาจ อ านาจอนุญาต สั่งการเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ                                                                                . 
2) กิจกรรมจัดท าคู่มือประชาชน                                                   .    
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()   1) มิให้มีการเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค หรือร้อง
ขอให้ผู้ใช้บริการพาไปสถานที่บันเทิงรวมถึงร้องขอสิ่งอ านวยความสะดวก
หรือประโยชน์อื่นใด เพ่ือแลกเปลี่ยนกับการให้บริการตามอ านาจหน้าที่ 
( )   2) มิให้เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเอ้ือประโยชน์หรือเลือกปฏิบัติต่อ
ผู้ใช้บริการบางคนเนื่องจากมีความสัมพันธ์ส่วนตัว  
()   3) มิให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมหรือมีการให้
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษแก่บุคคลอื่นเพ่ือประโยชน์ตอบแทนส าหรับ
ตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน     3 .ข้อ ระดับคะแนน 10  
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

( 2 ข้อ) 
3 

( 1 ข้อ) 
0 
(-) 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) กิจกรรมการอ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ                                                               . 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
( )   1) มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
( )   2) รับการประเมิน ตรวจสอบ จากหน่วยก ากับ ดูแล 

   

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน       2  ข้อ    ระดับคะแนน  5  
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 

(  -  ) 

2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
        
        
        
        
         
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   )   1) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริต 
(   )   2) มีข้ันตอนการลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริตที่เหมาะสม 
(   )   3) มีการติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน       0 ข้อ    ระดับคะแนน 0  
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มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รวม 45 คะแนน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน      
(15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(5ข้อ) 
4 

(4ข้อ) 
3 

(3ข้อ) 
2 

(2ข้อ) 
1 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าสารการตัดซ้ือจัดจ้างและพัสด ุ                  . 
2) กิจกรรมการประกาศงบสถานะทางการเงินผ่านทางเว็บไซด์                    . 
3) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีผ่านทาง
เว็บไซด์                                                                                    . 
4) กิจกรรมประกาศผลการติดตามและประเมินผลผ่านทางเว็บไซด์               . 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()  1) ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง  
() 2) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน  
() 3) มีสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอ านาจหน้าที่  
() 4) มีการแสดงข้อมูลการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่าง
ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงานและสื่ออ่ืนๆ  
( ) 5) มีระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่าน
หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับ
อัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาการท า
การของหน่วยงาน 

      

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน     5 ข้อ    ระดับคะแนน 5  
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(4ข้อ) 
4 

(3ข้อ) 
3 

(2ข้อ) 
2 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล                                                          . 
2) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง                            . 
3) กิจกรรมการประกาศงบสถานะทางการเงินผ่านทางเว็บไซต์                    .   
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) การประกาศ เผยแพร่แผนจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง 
() 2) การเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบ    
() 3) การเข้าถึงข้อมูลของประชาชนของหน่วยงาน  
(   ) 4) ผลการประเมินการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลภาคประชาชน  

     

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน ..............3...........ข้อ    ระดับคะแนน 4  
 
 
 
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์กับการมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล                                                          . 
2) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้าง                            . 
3) กิจกรรมการประกาศงบสถานะทางการเงินผ่านทางเว็บไซต์                    
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()   การเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย 
ข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน  

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน      3 โครงการ    ระดับคะแนน 5  
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน (15 คะแนน) 
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนิน
กิจการ ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
การด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) มาตรการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญของประชาชน                      . 
2) โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสี่ป ี                                         . 
3) มาตรการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์                    . 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()  1) จัดประชาคม 
(   ) 2) สนับสนุนเครือข่ายภาคประชาสังคม 
() 3) จัดตั้งศูนย์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข/์ร้องเรียนการทุจริต 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน       2 ข้อ    ระดับคะแนน 4  
 
 
 
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(4ข้อ) 
4 

(3ข้อ) 
3 

(2ข้อ) 
2 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้
โดยสะดวก 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) มาตรการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์                    .                     
2) มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์                . 
3) กิจกรรมการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ    
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) การก าหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการ
จัดการเรื่องร้องเรียน  
(   ) 2) การประกาศเผยแพร่/กระบวนการเรื่องขั้นตอนร้องเรียน  
() 3) มีวิธีการร้องเรียนที่สามารถท าได้ง่าย  
() 4) มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวกและเหมาะสม  

     

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน     3  ข้อ    ระดับคะแนน 4  
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(10-12ข้อ) 
4 

(8-9ข้อ) 
3 

(6-7ข้อ) 
2 

(4-5ข้อ) 
1 

(1-3ข้อ) 
0 
(-) 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการ
ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) มาตรการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์                    .                     
2) มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์                . 
3) กิจกรรมการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) การแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสม  
() 2) การติดตามเรื่องร้องเรียนและระบบให้ผู้ร้องเรียนติดตาม
ผลได้ด้วยตนเอง 
() 3) การแจ้งผลเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งผลการด าเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบมีประสิทธิภาพ  
() 4) มีมาตรการที่ต้องด าเนินการเรื่องร้องเรียนภายใน 15 วัน  
() 5) การรายงานผลการด าเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่อง
ร้องเรียน  
(   ) 6) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุ
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบผ่าน
ทางเว็บไซต์หรือสื่ออ่ืน ๆ  
() 7) การก าหนดช่องทางการร้องเรียนการจัดซื้อ - จัดจ้าง  
() 8) การก าหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนการ
จัดซื้อ - จัดจ้าง                          
() 9) การรายงานผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนจัดซื้อ - จัดจ้าง 
ให้ผู้ร้องทราบ  
() 10) มีระบบการแจ้งเบาะแสการทุจริต  
(   ) 11) มีระบบการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสการทุจริต  
()  12) เปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต  

      

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน      10 ข้อ    ระดับคะแนน 5  
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (15 คะแนน) 
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

5 
(4ข้อ) 

4 
(3ข้อ) 

3 
(2ข้อ) 

2 
(1ข้อ) 

0 
(-) 

3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การ
จัดท างบประมาณ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสี่ป ี                                        . 
2) มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น        . 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
( ) 1) แต่งตั้งเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนา 
( ) 2) การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการ  
( ) 3) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติราชการ  
( ) 4) การมีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการ  

     

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน .............4............ข้อ    ระดับคะแนน……………5………………… 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 
3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุ  

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน ..........1.....โครงการ    ระดับคะแนน……………5………… 
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 

(  -  ) 

3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน                                           
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) โครงการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสี่ป ี                                        . 
2) มาตรการแต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น        . 
3) มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) แต่งตั้งเป็นกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา                                                            
() 2) การมีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการ  
() 3) การมีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ   

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน      3 ข้อ    ระดับคะแนน  5   
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวม 45 คะแนน 
 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด (10 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(2ข้อ) 
3 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้          
ผู้ก ากับดูแล  
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) กิจกรรมการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน                                    . 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
( )  1) กลุ่มงานตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในมีการท างานอย่าง
เป็นอิสระ  
(   ) 2) ระบบการตรวจสอบภายในสามารถตรวจสอบ ยับยั้ง หรือ
ป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน  1 ข้อ    ระดับคะแนน 3  
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 
(-) 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มี
การจัดท าแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) กิจกรรมการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน                                    . 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
(   ) 1) มีระบบป้องกันหรือตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  
( ) 2) มีการน าผลการประเมินการตรวจสอบภายในไปปรับปรุง
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต   
(   ) 3) รับรู้ถึงแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างดี 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน     1     ข้อ    ระดับคะแนน 3  
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๔.๒ การสนับสนุนใหภ้าคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได้ (15 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(2ข้อ) 
3 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) กิจกรรมประกาศผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  
ลูกจ้าง  ผู้ที่ได้รับการประเมินผลงานดีเด่นเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ              . 
2) มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การ          .
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการย้าย บรรจุ แต่งต้ัง การโอน ย้าย                     .      
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
( ) 1) แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารงานบุคคล 
( ) 2) เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร/แนวทางการบริหารงานบุคคล 

   

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน     2 ข้อ    ระดับคะแนน 5  
 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(2ข้อ) 
3 

(1ข้อ) 
0 
(-) 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อบต.ลานตากฟ้า                      . 
1) มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
 ( ) 1) จัดให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการบริหารงบประมาณ 
 ( ) 2) การจัดให้มีและการเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลการด าเนิน
โครงการและการใช้งบประมาณ ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบล่วงหน้า
และให้ข้อมูลที่ว่านี้แก่บุคคลที่ร้องขอหรือขอดู 

   

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน      2 ข้อ    ระดับคะแนน 5  
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(3 ข้อ) 
4 

(2 ข้อ) 
3 

(1 ข้อ) 
0 

(  -  ) 

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหา
พัสด ุ                                     
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) มาตรการแต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
2) กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล                                                          . 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดหาพัสดุฯ 
(   ) 2) ฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ 
() 3) ออกประกาศรายงานผลการด าเนินการโครงการทุกข้ันตอน
ให้ประชาชนได้ทราบ และตามช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้
โดยสะดวก 

    

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน      2 ข้อ    ระดับคะแนน 4  
 
 
 
๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น (10 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 

4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต.                                                                       .                                                                        
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
()  การพิจารณาให้มีแผนงาน/โครงการส าหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น
การเฉพาะ หรือร่วมกับฝ่ายบริหาร/พนักงาน/ข้าราชการท้องถิ่นเข้าร่วม
การฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของสภาท้องถิ่น และการ
เสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารให้เป็นตามกฎหมาย/
ระเบียบ ที่เก่ียวข้อง 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน      1    โครงการ    ระดับคะแนน 5  
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

5 
(มีโครงการ) 

0 
(ไม่มีโครงการ) 
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รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(มีโครงการ) 
0 

(ไม่มีโครงการ) 

4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
..1)  โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการตรวจสอบภายใน 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
( ) การให้ความรู้ความเข้าใจตามโอกาส เกี่ยวกับข้อบังคับการ
ประชุมสภา วิธีการตรวจสอบของสภา ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ การตั้งกระทู้ รวมทั้งการท าความเข้าใจล่วงหน้าในข้อกฎหมาย 
ระเบียบ ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีฝ่ายบริหารเสนอให้สภาพิจารณา 

  

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน     1     โครงการ   ระดับคะแนน 5  
  
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
(10 คะแนน) 

รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 
5 

(2ข้อ) 
3 

(1ข้อ) 
0 

( - ) 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1) กิจกรรมจัดท าตู้รับฟังความคิดเห็นกรณีพบเห็นการทุจริต                      .                                           
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() 1) มีการเผยแพร่หลักการ แนวความคิด ที่เก่ียวข้องกับการ
ต่อต้านการทุจริต เช่น มีเวที บอร์ด เว็บไซต์ หรือช่องทางอ่ืน ๆ  
(   ) 2) สร้างชุมชนเฝ้าระวังการต่อต้านการทุจริต  

        

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน  1 ข้อ    ระดับคะแนน 3  
รายละเอียดการจัดท าแผน ระดับคะแนน 

5 
(มีโครงการ) 

0 
(ไม่มีโครงการ) 

4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน/มาตรการ ดังนี้ 
1)  กิจการการอ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ
ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ                                                             . 
ซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ ดังนี้ 
() มีการพัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการทุจริต เช่น ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม 

            

รวมด าเนินการครอบคลุมสาระส าคัญ ทั้งสิ้น จ านวน      1 โครงการ  ระดับคะแนน 5  
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 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ใน รายงานประเมินผลตนเอง ( Self Assessment Report : 
SAR) นี้มีความถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทุกประการ  

       (ลงชื่อ)  
 
                       (นายสันต์  สุภิเวก) 
          ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลานตากฟ้า 
            วันท่ี  /  /  

 


