
 
 

 
 
 
  

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
ขยายกรอบถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 

*************** 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี   
(พ.ศ. 2561 - 2565) และประกาศใช้ไปแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการก ากับดูแลองค์กรที่ดี และเพ่ือให้
การปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรในสังกัดองค์การบริการส่วนต าบล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้อันจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเกียรติศักดิ์แห่งการเป็นองค์กรภาครัฐ สร้างความเชื่อมั่น
และศรัทธาให้กับประชาชน และผู้รับบริการได้อย่างยั่งยืนต่อไป นั้น 
  ทั้งนี้จังหวัดสระแก้ว ได้แจ้งขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เพ่ือ
ประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงานและให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์
ชาติฯ จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขยายกรอบระยะเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่จะสิ้นสุด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นสิ้นสุดงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 
2562 - 2564) ขยายกรอบถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการ
ป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรเดี่ยวบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) ขยายกรอบถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
                   ประกาศ ณ วันที่   18  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565 

 

         (นายศักดิ์ชัย  แย้มโกสุม) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี  
(พ.ศ.2561 – 2564)  

(ขยายกรอบถึงปีงบประมาณ 2565) 
 
 

 
ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง                                                         
อ าเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว 

 
 
 

จัดท ำโดย 
งำนวเิครำะห์นโยบำยและแผน 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทรทอง 
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 ค าน า 
 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 -2564) ขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3   
(พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานป้องกันการทุจริตและยกระดับ
มาตรฐานในการป้องกันขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติป้องกันการทุจริตซึ่ง
เปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันส าหรับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ได้ท างานให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่ต าบลไทรทอง  และไม่ท าให้ประชาชนเกิดความคลางแคลงใจในการท างาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  อีกทั้งเป็นกลไกส าคัญในการป้องกันไม่ให้มีการใช้อ านาจหน้าที่ในการ
บริหารราชการโดยมิชอบได้อีกทางหนึ่งด้วย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  มีการด าเนินการขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตที่จะสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนังสือจังหวัด
สระแก้ว ที่  สก 0023.4/ว 5990 ลงวันที่   29 ธันวาคม 2564 เพ่ือให้สอดคล้องกับมติที่ประชุม
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งได้มีการขยายกรอบเวลาของยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ให้ใช้ไปจนถึงวันที่ 30 กันยาย 
2565 ต่อไป 
 
 
 
 

งานนโยบายและแผน  
องคการบริหารสวนต าบลไทรทอง 
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สารบัญ 
 

เร่ือง            หน้า 
ค าน า 
 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน         
 1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร    1 
 2. หลักการและเหตุผล        2 
 3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน       4 
 4. เป้าหมาย          5
  
 5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน       5
  
 

ส่วนที่ 2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขยายกรอบถึงปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 
   บัญชีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขยายกรอบถึงปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2565 แยกตามมิติ 
  มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต      8
  
  มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต     9 
  มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   11 
  มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  12
  

            ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม / มาตรการ     
  มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต      13
  
  มิติที่ 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต     35 
  มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   61 
  มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  76
  

            ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการบ่งชี้ความ
เสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 
ได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

 ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ 
 1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่

เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
 5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
 7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็น

ประเด็นได้ ดังนี้ 
 1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

 2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

 3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 

 4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
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 5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

 6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

 7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็นยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่ มี
ค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 
 

2. หลักการและเหตุผล  
           

  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาใน
ระดับพ้ืนที่ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบที่กฎหมายก าหนด 
และต้องเป็นไปเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์สุขของประเทศโดยรวม 
 

  นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ก าหนดให้การบริหารราชการ
ซ่ึงรวมทั้งราชการบริหารส่วนท้องถิ่นต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

  เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีองค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาในระดับท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ที่ส าคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเอง และปัญหาการก ากับดูแลโดยองค์กรที่มี อ านาจหน้าที่ ตามกฎหมาย และด้วยเหตุที่ว่านี้ ได้ มี
ส่วนท าให้การบริหาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนหนึ่งไม่เป็นไปเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง คณะผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางส่วนมีพฤติการณ์
ส่อไปในทางที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องโดยไม่ชอบมีการกระท าในลักษะที่เป็นการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 
 

  จากสภาพปัญหาที่พบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ 
จะพบว่าภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการทุจริตคอรัปชั่นเป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนเกิดความไม่ไว้วางใจการบริหารงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมา 
 

  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมอง
จากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ 
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สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกท่ีจัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 
3 คะแนน จากปี 2558  ได้ล าดับที่  101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้ เห็นว่าประเทศไทย           
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง  
 

  แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ
ทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ     
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
 

  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3    
เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

 

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
แท้จริง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่น ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  จึงได้
จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการในการ
ด าเนินการเรื่องโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Integrity and Transparency 
Assessment-ITA) อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจน
สามารถตรวจสอบได ้ 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
   ธรรมาภิบาลก้าวหน้า       สาธารณูปโภคก้าวไกล   

       สังคมปลอดภัย     ใส่ใจเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ (Mission) 
   

  1.) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ให้ทั่วถึง มีน้ าอุปโภค บริโภค และการเกษตรเพียงพอตลอด
ทั้งปี ถนนสัญจรไปมาสะดวก 

2.) ยกระดับการศึกษาของประชาชนและส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและตามอัธยาศัย   
ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   3.) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และป้องกันโรคติดต่อ 

4.) รักษาความปลอดภัยและจัดระเบียบสังคม  พัฒนาสมาชิก อปพร.ให้เข้มแข็ง 
5.) ดูแลผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาสให้มีสวัสดิการสังคมที่ดี 
6.) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.) บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

การบริหารงาน อบต. และการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ประสานงานกับหน่วยงาน  ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน 

8.) ส่งเสริมการอินทรีย์และสร้างอาชีพเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน 

3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
   1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทรทอง 
   2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่าย
การเมืองข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองรวมถึงประชาชนในพ้ืนที ่
  3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองเป็นไปตามหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี(Good Governance)  
  4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 

 5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
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  6) ข้าราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
ตลอดจนประชาชน มีจิตส านึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางที่มิ
ชอบทุกฝ่าย 
  7) องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง มีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิให้ข้าราชการอ่ืนใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 
  8) หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการป้องกัน และ 
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ 
  9) องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง สามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 
  10) องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
  11) สนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
 

4. เป้าหมาย 
  1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
ไทรทอง รวมถึงประชาชนในพ้ืนที่มีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบของข้าราชการ 
  3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
  4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทรทองที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
  5) องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
   1) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
ไทรทองรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และ
อุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิ
บาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
   2) องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
   3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวัง
การทุจริต 
   4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้า
ระวังการทุจริต 
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  5) องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลด
โอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนใน พ้ืนที่เกิดความภาคภูมิใจและให้ความ
ร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี

(พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารสว่นต าบลไทรทอง 
 
๑. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  มีรายละเอียดกรอบการจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต (ภาพรวม)  แยกเป็นรายมิติได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

(ขยายกรอบถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 

 

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

หมาย
เหต ุงบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การ
สร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจรติ 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ 
การเมืองฝ่าย
บริหาร 
ข้าราชการ
การเมือง              
ฝ่ายสภาท้องถิ่น 
และฝ่ายประจ า
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1) โครงการส่งเสริม การมีส่วน
ร่วมตามระบอบประชาธิปไตย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  

2) โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000  

3) สนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจ
ในชุมชนและการอยู่อย่าง
พอเพียงตามโครงการ
พระราชด าริ ม.1-ม.8 

450,000 450,000 650,000 2,150,000 2,150,000  

 

1.2 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 

1) โครงการพัฒนาเพื่อส่งเสริม
ความมั่นคงของชาติ 

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

2) การจัดท าแผนท่ีทรัพย์สิน
และทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  

3) การสร้างชุมชนเกื้อกูล
เพิ่มพูนน้ าใจ สร้างวิถีไทย
สามัคคี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  

4) ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ
ขับเคลื่อน การน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น ม.1 - ม.8 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  

1.3 การสร้าง
จิตส านึกและ
ความตระหนัก
แก่เด็กและ
เยาวชน 

1) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
เด็กและเยาวชนในการกีฬา
และสร้างอาชีพ (กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม) 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  

มิติที่ 1 รวม 8 โครงการ 990,000 990,000 990,000 990,000 990,000  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

(ขยายกรอบถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 

มิต ิ
ภารกิจตาม

มิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การ
บรหิาร
ราชการ
เพื่อ
ป้องกนั
การทุจรติ 

2.1 แสดง
เจตจ านงทาง
การเมืองใน
การต่อต้าน
การทุจริตของ
ผู้บริหาร 

1) กิจกรรมประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
อบต.ไทรทอง 

- - - - -  

2.2 
มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติ
ราชการ 

1) มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 

- - - - -  

2) เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ประชาชน  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  

3) สร้างความโปร่งใสในการใช้
จ่ายเงินงบประมาณและควบคุม
การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

- - - - -  

4) การพัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหาพัสดุและ
เผยแพร่ข่อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

- - - - -  

5) กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการ
ติดต่อราชการในการด าเนินงาน
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและ
ผู้ป่วยโรคเอดส์ 

- - - - -  

2.3 
มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจ
และใช้อ านาจ
หน้าท่ี        
ให้เป็นไปตาม
หลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

1) โครงการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

- - - - -  

2) มาตรการ มอบอ านาจของ
นายก อบต. และการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายก อบต.,ปลัด
อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ 

- - - - -  

2.4 การเชิด
ชูเกียรติแก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ด าเนินกิจการ
การประพฤติ
ปฏิบัติตนให้
เป็นท่ี
ประจักษ์ 

1) โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
และให้บริการประชาชนดีเด่น 
 
 
 
 
 
 

- - - - -  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

(ขยายกรอบถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 

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

หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
 

2.5 มาตรการ
จัดการในกรณี
ได้ทราบหรือรับ
แจ้งหรือ
ตรวจสอบพบ
การทุจริต 

1) กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไทรทอง” 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-  

2) ให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทร
ทอง 

- - - - -  

3) มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไทรทอง ว่าทุจริต
และปฏิบัติราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีโดยมิชอบ” 

- - - - -  

มิติที่ 
2 

รวม 12  โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 15 - 
 

    แผนปฏิบัติการปอ้งกันการทจุริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 

15 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

(ขยายกรอบถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 

มิต ิ
ภารกิจตาม

มิต ิ
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

3. การ
ส่งเสริม
บทบาท
และการมี
ส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มี
และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ในช่องทางท่ี
เป็นการ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติ
ราชการตาม
อ านาจหน้าท่ี
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 

1) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารและพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต
ต าบล ระบบสารสนเทศของ อบต. 
 

50,000 50,000 50,000 50,000   

2) อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซ้ือ
หรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

60,000 60,000 60,000 60,000   

3.2 การรับ
ฟังความ
คิดเห็น การ
รับและ
ตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน 
/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

1) ประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนและจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ไทรทอง 

- - - -   

2) การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 

- - - -   

3.3 การส่ง 
เสริมให้ประชา 
ชนมีส่วนร่วม
บริหาร กิจการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

1) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทร
ทอง 

- - - -   

2) มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคม
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง 

- - - -   

3) มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

- - - -   

มิติที่ 3 รวม 7 โครงการ 110,000 110,000 110,000 110,000   
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

(ขยายกรอบถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 

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

หมาย
เหต ุ

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การ
เสริมสร้าง
และ
ปรบัปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอบ
การปฏบิตัิ
ราชการ
ของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัด
วางระบบและ
รายงานการ
ควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะ 
กรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน
ก าหนด 

1) โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี ประจ าปี
งบประมาณ 
 

- - - - -  

2) โครงการจัดท ารายงานควบคุม
ภายในและกิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

- - - - -  

4.2 การ
สนับสนุนให้
ภาคประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือ 
การบริหาร
ราชการ ตาม
ช่องทางที่
สามารถ
ด าเนินการได้ 

1) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล เช่น การรับ
โอนย้าย สอบ การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

- - - - -  

2) กิจกรรมการรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชนทราบ 
 

- - - - -  

4.3 การ
ส่งเสริมบทบาท
การตรวจสอบ
ของสภา
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทร
ทอง 

1) พัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต. 
และประชาชนต าบลไทรทอง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  

2) ฝึกอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน
สัมมนาพัฒนาบุคลากรขององค์กร
และผู้น าชุมชนตลอดจน
บุคคลภายนอก 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  

4.4 เสริมพลัง
การมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการ
ทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 

1)  จัดให้มีช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตท่ีหลากหลาย
ช่องทางเช่น เว็บไซต์ อบต. สายด่วน 
นายก อบต.  

- - - - -  

2) แต่งตั้งส่วนราชการอื่นในพื้นท่ี
และพื้นท่ีใกล้เคียงร่วมเป็น
คณะกรรมการต่างๆ ในการ
ด าเนินงานของ อบต. 

- - - - -  

มิติที่ 4 รวม 8 โครงการ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000  
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ส่วนที่ 3  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ป ี

(พ.ศ.2561 – 2564) ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 

 
มิติที่ 1 : การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น  และฝ่ายประจ าขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย  
2. หลักการและเหตุผล 
  การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็คือ ระบอบการปกครองซึ่งมุ่งเน้นการให้
ความส าคัญของภาคประชาชนเป็นหลัก โดยการกระท าใด ๆ ของรัฐบาลจะต้องได้รับการยินยอมและเห็นด้วย
จากประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนั้น ๆ เพ่ือให้การด าเนินการตามนโยบายใด ๆ ของรัฐบาลนั้นเป็นไปตามที่
ประชาชนซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจเลือกตั้งมาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยนั้นได้ให้ความส าคัญแก่ประชาชนในการเป็นกลไกหลักในการด าเนินการต่าง ๆ ของ
ประเทศ และส าหรับในประเทศไทยของเรานั้นเป็นการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยการใช้
รูปแบบประชาธิปไตยทางอ้อม กล่าวคือได้จัดให้มีการเลือกตั้งเพ่ือที่จะได้ตัวแทนของประชาชนมาใช้อ านาจใน
ด้านนิติบัญญัติ และอ านาจบริหาร และนอกจากรูปแบบดังกล่าวแล้วก็ยังได้มีรูปแบบการเมืองการปกครองที่
เราเรียกกันว่า “การเมืองภาคประชาชน”อีกด้วย ซึ่งการเมืองภาคประชาชนชนนั้นก็คือการที่ประชาชน
โดยทั่วไปต้องเข้าใจถึงสาระส าคัญของประชาธิปไตยว่าประชาชนและชุมชนมีสิทธิหน้าที่อย่างไร การปกป้อง
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของตนและชุมชนเป็นอย่างไร และต้องเข้าใจหลักการของการเมืองภาคตัวแทน 
ความส าคัญของการเลือกตั้ง ท าไมต้องไปเลือกตั้ง และเลือกตั้งตัวแทนของเราไปท าอะไรก็เพ่ือให้มาบริหาร
จัดการผลประโยชน์ให้เกิดกับประชาชน ชุมชน และสังคมโดยรวม ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเลือกตั้งที่ผิดหรือ
การไม่สนใจและไม่ให้ความส าคัญกับการเมืองระบบตัวแทนจะเกิดผลกระทบอย่างไร และที่ส าคัญก็คือการ
มุ่งเน้นให้ประชาชนได้เห็นว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นไม่ได้จบเพียงแค่การหย่อนบัตรลงคะแนน
เท่านั้น แต่สิ่งส าคัญที่ต้องค านึงถึงอีกด้านหนึ่งคือการสร้างความ เข้มแข็งของการเมืองภาคประชาชนให้มีส่วน
ร่วมในการจะตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ การจัดการ เรื่องราวต่างๆ ร่วมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมอย่าง
เข้าใจ มีเหตุผล โดยสันติ เนื่องจากการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็คือการปกครองของประชาชนนั่นเอง 

  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ในฐานะขององค์กรที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมให้
พัฒนาให้ประชาชนได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาการเมืองและเข้าใจถึงความส าคัญของการเมืองภาค
ตัวแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบาทของตัวแทนในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าใจถึงสิทธิ เสรีภาพ บทบาท หน้าที่ของตน ชุมชน การมีส่วนร่วมจัดการปัญหาของชุมชน
เพ่ือประโยชน์ของทุกคนในสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตามหลักการกระจายอ านาจซึ่งถือเป็นการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองที่ส าคัญของระบบประชาธิปไตย จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามระบอบ
ประชาธิปไตย ขึ้น 
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3. วัตถุประสงค ์
  ๑. ประชาชนใจถึงภาพรวม สาระส าคัญของประชาธิปไตย และตระหนักถึงความส าคัญของ
สิทธิเสรีภาพหน้าที่ของตน ในฐานะที่เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ 

๒. เข้าใจถึงความส าคัญของการเมืองระบบตัวแทนและภาคประชาชน และผลกระทบที่เกิด 
กับตนและสังคม  

3. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่างๆ และสร้างกิจกรรมที่ส่งเสริมพลเมืองในระบอบ 
ประชาธิปไตย 

4. เป้าหมาย 
  ประชาชนต าบลไทรทองมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นกระบอกเสียงในการป้องกัน
การทุจริตในภาครัฐ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ตามท่ีโครงการก าหนด 
6. วิธีการด าเนินการ 
  1. จัดประชาคมหมู่บ้านและจัดท ากิจกรรมป้องกันการทุจริตภาครัฐ  

2. การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน/ต าบลเวทีรับฟังความคิดเห็นต่างๆ 
3. จัดกิจกรรมสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
8. งบประมาณในการด าเนินการ 
  50,000.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตนเองโดยและเข้าใจบทบาทหน้าที่ใน
การเป็นพลเมืองที่ด ี
  2. ประชาชนมีจิตส านึกในการป้องกันปัญหาการทุจริตในทุกระดับ  
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ล าดับที่ 2 
1. ชือ่โครงการ : ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานและประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความส าเร็จทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จมีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี  เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้ว     
ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์กร
ด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้องค์กรนั้นๆ 
ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและ
ประสบการณ์การท างานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม 
บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าที่และบทบาท
แห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต   
มีความรับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน          
ต่อหน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
แล้ว ย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการป้องกันการ
ทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานและประชาชนขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน 
ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการ
ทุจริต และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายและข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มา
ขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
  2. เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
  3. เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อ
เพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
  4. เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง   
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2565) 
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7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
  1. กิจกรรมการท าบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม 

2. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 
3. จัดท าประมวลจริยธรรม ข้าราชการคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 

8. งบประมาณ 
  10,000 .- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
 2. บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
 3. ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อ
องค์กรต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
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ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : สนับสนุนกิจกรรมเศรษฐกิจในชุมชนและการอยู่อย่างพอเพียงตามโครงการพระราชด าริ 
2. หลักการและเหตุผล 
  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระ
บรมวงศานุวงศ์ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ า  
ที่ดินท ากิน ขาดความรู้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จึงทรงมีพระราชด าริให้ด าเนินการพัฒนาด้านต่าง อาทิ 
ด้านพัฒนาแหล่งน้ า ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตร ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านสวัสดิการและสังคม ด้าน
สาธารณสุข เป็นต้น พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้
ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจน ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่ว
ประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง 
“พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย ดังนั้น 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดาร และยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการส าคัญ คือ การ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพ่ึงพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และ
เทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปรับปรุงคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิ เคราะห์ปัญหา และ
ความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของ
เกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนที่โครงการที่ประสบปัญหาความยากจน และด้อยโอกาสได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้พออยู่พอกินพ่ึงตนเองได้ 
  3. เพื่อให้ประชาชนภาคภูมิใจในวัฒนธรรมในท้องถิ่น รักถ่ินที่อยู่อาศัย รักหวงแหนทรัพยากร 
ธรรมชาติ ร่วมกันปกป้องและรักษาไว้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
  4. เพ่ือให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพ้ืนที่สามารถได้รับบริการความรู้ทางวิชาการ
และค าแนะน าการแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์และเบ็ดเสร็จในสถานที่เดียว 
  5. เพ่ือขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และพ้ืนที่อ่ืนๆ รวมทั้ง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลส าเร็จของโคร งการ
ส าคัญให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
  เกษตรกรในต าบลไทรทอง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ต าบลไทรทอง  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2565) 
7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
  1. ด าเนินโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว หมู่ที่  2 (มีกิจกรรมเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่พันธุ์
พ้ืนเมือง,ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เลี้ยงปลาแปรรูปถนอมอาหาร) 
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2. โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
3. ก่อสร้างโรงเรือนท าปุ๋ยพร้อมอุปกรณ์ ม.7 
4. ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 1,5,7 
5. ก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ 8 พร้อมหลังคาและรางระบายน้ า 
6. โครงการไร่นาสวนผสม 
7. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 6 

8. งบประมาณ 
  450,000.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เกษตรกรร้อยละ 60 ได้รับการถ่ายทอดความรู้และพัฒนา สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ใน
การประกอบอาชีพด้านการเกษตรของตนเอง สามารถลดต้นทุนและเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรได้ 
 2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิม 
 
1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ 
2. หลักการและเหตุผล 
  ดวยคณะรักษาความสงบแหงชาติ(คสช.) ไดก าหนดนโยบายการเสริมสรางความสามัคคีของ
คนในชาติเพ่ือฟนฟูประชาธิปไตยและนโยบายความมั่นคงของรัฐเทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหา
กษัตริยโดยการเสริมสรางความเขาใจรวมกันของประชาชนในชาติใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกนัและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

เพ่ือขยายผลใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนครอบคลุมพ้ืนที่ทุกหมูบานและตอบสนอง
นโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)และเพ่ือใหการด าเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องและเปนเปา
หมายที่ก าหนดไว จึงไดจัดท าโครงการปรองดองสมานฉันทซึ่งมีวัตถุประสงคที่ส าคัญในการเสริมสรางฟ้ืนฟู
ประชาธิปไตย ผลักดันใหประชาชนในระดับทองถิ่นไดมีสวนรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกิดความตระหนักเห็นคุณคา 
ลดความขัดแยงในสังคม ใหเกิดความรวมมือกัน โดยยึดถือสถาบัน ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริยและความสงบ
ปลอดภัยของประชาชนเปนส าคัญ 
3. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือสรางความปรองดองสมานฉันทของประชาชนในระดับพ้ืนที่ ใหมีความรูความเขาใจ 
หลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สามารถน าหลักการส าคัญแบบ
ประชาธิปไตยมาใชในการด าเนินชีวิตไดอยางเปนรูปธรรมตอเนื่อง 

2. เพ่ือสรางความปรองดองสมานฉันทลดการเผชิญหนา และสรางจิตส านึกของคนในชาติที่ 
จะยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

3. เพ่ือเสริมสรางศักยภาพแลกเปลี่ยนเรียนรูสงเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยใหมี 
ประสิทธิภาพ เสริมสรางการมีสวนรวมสรางกิจกรรมเพ่ือสรางความสามัคคีในระดบัต าบล 
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 4. กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนต าบลไทรทอง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ต าบลไทรทอง   

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2565) 
7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
  1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชาติ 

2. กิจกรรมอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง โดย 
8. งบประมาณ 
  3๐,๐๐๐.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ก านัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. ประชาชนมีความรูความเขาใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข และน าความรทูี่ไดไปปรับใชในชีวิตประจ าวันไดอยางเปนรูปธรรม 

2.  ประชาชนในพื้นท่ีเกดิความรักความสามัคคีปรองดองสมานฉันทโดยมีการด าเนินกิจกรรม 
รวมกันตามหลักการวิถแีบบประชาธิปไตย 

4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไดรับการยอมรับและมีบทบาทในการพัฒนาและด าเนินกิจกรรม 
ภายในหมูบานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนที่ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองได้วางเป้าหมายส าคัญในการที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ
เจริญก้าวหน้า แต่เนื่องจากมีปัญหาทางด้านรายได้ที่มีไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการจัดท าโครงการพัฒนาต่างๆ 
การพัฒนาท้องถิ่นยังไม่สามารถที่จะด าเนินการได้อย่างเต็มที่ตามที่วางเป้าหมายไว้ และการแก้ไขปัญหารายได้
วิธีหนึ่งที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดก็คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง 
ยุติธรรม และสะดวกรวดเร็วที่สุด 

การที่จะสามารถจัดเก็บภาษีต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองได้ครบถ้วนถูกต้อง 
ก็คือ การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่งเมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยตามโครงการแล้ว จะท าให้
องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองมีข้อมูลรายละเอียดส าหรับใช้ในการจัดเก็บภาษี รวมทั้งค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาตต่างๆ ไว้อย่างสมบูรณ์ ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัด
ติดตามจัดเก็บรายได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและเป็นธรรม แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอย่างแท้จริง ท าให้การจัดเก็บ
ภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองมีระบบข้อมูลที่แน่นอน และสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวกรวดเร็ว 
ซึ่งการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินดังกล่าว เน้นความสอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2549)  ซึ่งได้พยายามด าเนินการปรับปรุงการคลังท้องถิ่น
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้เสมอมา โดยการคัดเลือกใช้วิธี การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน เป็นวิธีการส าคัญ 

ฉะนั้น เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล และเป็นการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรทอง จึงได้จัดท า “โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  
ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองโดยสามารถจัดเก็บภาษีต่างๆ 
ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง เป็นธรรมและสะดวกรวดเร็ว 
 2. เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองในด้านการคลังท้องถิ่น 

3. เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
4. เพ่ือให้การจัดเก็บภาษี มีระบบที่แน่นอนและสามารถตรวจสอบได้ โดยสะดวกและรวดเร็ว 

 4. กลุ่มเป้าหมาย 
ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลไทรทอง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ต าบลไทรทอง   

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2565) 
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7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
  1. จัดท ารายละเอียดโครงการและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติด าเนินการ 

2. วิธีด าเนินการโดยวิธีการตกลงราคาภายใต้ขอบเขตและขั้นตอนการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
2.1 วิธีด าเนินการและข้ันเตรียมการ ด าเนินการดังนี้ 

    1. ท าระวางที่ ระวางรูปถ่ายทางอากาศไปถ่ายส าเนาและปรับมาตราส่วน 
    2. จัดเตรียมบุคคลากร พนักงานคัดลอกข้อมูล พนักงานเดินส ารวจ
ภาคสนาม 
    3. จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการด าเนินงาน 
    4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานที่ดิน 
    5. ประชาสัมพันธ์การด าเนินการ 

2.2 ขั้นการจัดท าแผนที่แม่บทและคัดลอกข้อมูลที่ดิน ด าเนินการดังนี้ 
    1. จัดท าแผนที่เขตขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
    2. แบ่งเขต (Zone) เขตย่อย (Block) 
    3. จัดท าแผนที่ระวางทาบทับ 
    4. จัดท าแผนที่แม่บท 
    5. จัดอบรมพนักงานคัดลอกข้อมูลที่ดิน 
    6. คัดลอกข้อมูลที่ดิน ลงแบบส ารวจข้อมูลที่ดิน 
    7. จัดอบรมพนักงานส ารวจภาคสนาม 

2.3 ขั้นตอนการส ารวจภาคสนาม ด าเนินการดังนี้ 
    1. ส ารวจข้อมูลภาคสนาม 
    2. ตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม 

2.4 ขั้นตอนการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
    1. จัดท าแผนที่ภาษี 
    2. จัดท าทะเบียนทรัพย์สิน 
    3. จัดท าทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี 
    4. น าข้อมูลบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
8. งบประมาณ 
  10๐,๐๐๐.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลังและกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองมีข้อมูลทางด้านการคลังท้องถิ่นอย่างครบถ้วนและ
ถูกต้อง 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง มีระบบจัดเก็บภาษีท่ีแน่นอน ถูกต้องและเป็นธรรม 
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ล าดับที่ 3 
1. ชือ่โครงการ : สร้างชุมชนเกื้อกูล เพ่ิมพูนน้ าใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี 
2. หลักการและเหตุผล 

จากการที่กระทรวงมหาดไทย โดย 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน กรมการ
ปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันลงนาม MOU เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อน โครงการ ”สร้าง
ชุมชนเกื้อกูล เพ่ิมพูนน้ าใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี ” ผ่านกลไกของกระทรวงมหาดไทยทั้งระดับจังหวัด อ าเภอ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน/หมู่บ้าน พร้อมก าหนดแนวทางการด าเนินโครงการ โดยให้เปิดรับสมัคร
ชุมชน/หมู่บ้าน ที่จะเข้าร่วมโครงการ ฯ ด้วยความสมัครใจ อย่างน้อยอ าเภอละ 1 ชุมชน/หมู่บ้าน รวม 878 
ชุมชน/หมู่บ้าน และให้หน่วยงานราชการ ได้แก่ อ าเภอพัฒนาการอ าเภอ ท้องถิ่นอ าเภอ สนับสนุนให้ชุมชน/
หมู่บ้านเป้าหมาย จัดเวทีประชาคม เน้นการท างานในรูปแบบ”ประชารัฐ “ที่ประชาชนได้ร่วมกันคิด ร่วมท า 
ร่วมตัดสินใจ เพ่ือจัดท าแผน/กิจกรรมเกื้อกูล 6 ด้าน ดังนี้ 1. กิจกรรมลงแขก เช่นการปรับปรุงซ่อมสร้าง ท า
ความสะอาดสถานที่ส่วนรวม 2.กิจกรรมลงคลอง เช่น การบ ารุงรักษาแหล่งน้ า การขุดลอกคูคลอง ก าจัด
ผักตบชวา 3.กิจกรรมถนนสวย 4.กิจกรรมหน้าบ้านหน้ามอง 5. กิจกรรมแยกขยะลดโลกร้อน และ 6.กิจกรรม
ครัวชุมชน เช่น การปลูกพืชผักสวนครัวแลกเปลี่ยนในชุมชนสร้างรายได้ เป็นต้น โดยมีผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน 
(ผู้น าอช.) เป็นแกนหลัก ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน และกลุ่มองค์กรอาสาสมัครในชุมชนร่วมด าเนินการ จัด
กิจกรรมเกื้อกูลอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง นอกจากนั้นยังได้มอบหมายให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดกิจกรรมเกื้อกูล เพ่ือสร้างแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนทั่วไป อย่างน้อย 2 
กิจกรรม/แห่ง ซึ่งจะท าให้มีการจัดกิจกรรมสาธารณะต่างๆ ในพ้ืนที่ทั่วประเทศ รวมไม่น้อยกว่า 1.5 หมื่น
กิจกรรม โดยมีเป้าหมาย คือ ชุมชนมีความเข้มแข็ง รู้รักสามัคคี ประชาชนมีจิตสาธารณะ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากจุดเล็กในชุมชน/
หมู่บ้าน เพ่ือขยายผลสู่หน่วยใหญ่นั้น อันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของสังคมไทยและประเทศชาติ   

องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง จึงได้จัดท าสร้างชุมชนเกื้อกูล เพ่ิมพูนน้ าใจ สร้างวิถีไทย
สามัคคี ขึ้นเพ่ือความมั่นคงยั่งยืนของต าบลไทรทอง ชุมชนมีความเข้มแข็ง รู้รักสามัคคี 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนรู้รักสามัคคี ประชาชนมีจิตสาธารณะ 
  2. เพ่ือประชาชนต าบลไทรทองมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  ทั้ง 8 หมู่บ้าน ในต าบลไทรทอง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ต าบลไทรทอง  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
  ด าเนินกิจกรรมเกื้อกูล 6 ด้าน ดังนี้ 1. กิจกรรมลงแขก เช่นการปรับปรุงซ่อมสร้าง ท าความ
สะอาดสถานที่ส่วนรวม 2.กิจกรรมลงคลอง เช่น การบ ารุงรักษาแหล่งน้ า การขุดลอกคูคลอง ก าจัดผักตบชวา 
3.กิจกรรมถนนสวย 4.กิจกรรมหน้าบ้านหน้ามอง 5. กิจกรรมแยกขยะลดโลกร้อน และ 6.กิจกรรมครัวชุมชน 
เช่น การปลูกพืชผักสวนครัวแลกเปลี่ยนในชุมชนสร้างรายได้ เป็นต้น  
 
 
 



- 27 - 
 

    แผนปฏิบัติการปอ้งกันการทจุริตสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 

27 

8. งบประมาณ 
  50,000.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนรู้รักสามัคคี ประชาชนมีจิตสาธารณะ 
 2. เพื่อประชาชนต าบลไทรทองมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 
 

ล าดับที่ 4 
1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น ม.1 – ม.8 
2. หลักการและเหตุผล 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่เป็นทั้งแนวคิด หลักการ และแนวทางปฏิบัติตน ของแต่
ละบุคคลและองค์กร โดยค านึงถึงความพอประมาณกับศักยภาพของตนเองและสภาวะแวดล้อม ความมีเหตุมี
ผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง โดยใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง 
ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม ไม่เบียดเบียนกัน แบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมมือปรองดองกันในสังคม 
ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสายใย เชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์พลังในทางบวก 
น าไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ได้  
ตัวอย่างภาคปฏิบัติที่รู้จักกันแพร่หลายตัวอย่างหนึ่งของหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ทฤษฎีใหม่ ที่ส่งเสริมการ
พัฒนา อย่างเป็นขั้นตอน โดยเริ่มต้นจากการสร้างความมั่นคงในระดับครัวเรือน ให้สามารถพ่ึงพาตนเอง  ได้ใน
ระดับหนึ่งก่อน แล้วก้าวเข้าสู่การรวมตัวกันท ากิจกรรมต่างๆ ในรูปกลุ่ม ชุมชน หรือ กลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง เพ่ือ
ร่วมมือกันสร้างสรรค์ และป้องกันแรงกระแทกทางลบจากภายนอก สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และท้ายสุด
เป็นการสร้างความเชื่อมโยงกับธุรกิจขนาดใหญ่ ภาครัฐ หรือองค์กรต่างๆ นอกกลุ่ม เพ่ือขยายขอบเขตความ
ร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ไปสู่ระดับประเทศ 

               องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนการน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ม.1 – ม.8 เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ ในลักษณะ
ของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เน้นเรื่องของความเสมอภาค การไม่เอารัดเอาเปรียบในสังคมเป็นหลัก รวมทั้ง
ด้านของความพอดี พอประมาณ ความมีเหตุผล เพ่ือใหเกิดผล ในทางปฏิบัติในทุกระดับไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผลเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐาน ของหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
อย่างตอเนื่องโดยก าหนดใหกลุ่มเกษตรต าบลไทรทองสามารถน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
ชีวิตประจ าวันเพ่ือความมั่นคงยั่งยืนของต าบลไทรทอง  

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองและกลุ่มเกษตรกรน าแนวทางตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
          2. เจ้าหน้าที่อบต. สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหารอบต.ไทรทอง และสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 
เกษตรกรต าบลไทรทอง มีการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
  เกษตรกรในต าบลไทรทอง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ต าบลไทรทอง  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2565) 
7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
  1. สนับสนุนเมล็ดพันธ์ต่างๆ และวัสดุอุปกรณ์ 

2. สนับสนุนพันธุ์ ไก่, สุกร, ปลา,กบ ฯลฯ 
3. สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม อาชีพ ต่างๆ เช่น สบู่ ,เย็บผ้า ,จักรสาน , ทอผ้าไหม ,กลุ่ม

เกษตรกรรมกลุ่มผลิตน้ าดื่ม ฯลฯ 
4. จัดกิจกรรมการให้ความรู้และปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ครัวเรือนต้นแบบ 
5. โครงการพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ 

8. งบประมาณ 
  200,000.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           1. เกิดกระบวนการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรทอง/กลุ่มเกษตรกร ทุกระดับ ตั้งแต่สมาชิก คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการ 
                  2. เกิดความรู้ ความเข้าใจและกระแสสนับสนุนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
เจ้าหน้าที ่สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร อบต. /กลุ่มเกษตรกร 
                  3. เกิดการพัฒนาและสร้างคน ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างผู้น า
ที่จะเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงจ านวนมากข้ึน 
                  4. ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับสามารถแยกแยะได้ว่า อะไรเป็นเศรษฐกิจพอเพียงและอะไรที่ไม่ใช่ 
รวมทั้งสามารถขยายความเข้าใจและค้นหาตัวอย่าง ประยุกต์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรมได้ใน
หลายรูปแบบ 
                   5. เกิดกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นเครือข่าย มีการติดตามประเมินผลและ
แก้ไขปัญหาที่เป็นระบบ 
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนในการกีฬาและสร้างอาชีพ  (กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม) 
2. หลักการและเหตุผล 

เด็กและเยาวชน เป็นก าลังที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติในอนาคต นอกจากจะมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและมีสติปัญญาที่ดี
แล้ว ยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินชีวิต อันส่งผลให้มีภูมิคุ้มกันยืนหยัด
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาและแนวทางปฏิบัติของชาวพุทธ เพ่ือให้
เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษา เรียนรู้ เพ่ือเตรียมตัวให้พร้อม ส าหรับการด าเนินชีวิตและบทบาทหน้าที่ที่พึง
ปฏิบัติในสังคมได้อย่างยั่งยืน ภายใต้สถานการณ์ท่ีอาจจะมีทั้งดีและไม่ดีเกิดขึ้น โดยสามารถแยกแยะสิ่งดีกับสิ่ง
ที่ไม่ดี และเลือกปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง  
  องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง เป็นองค์กรหนึ่งที่ได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าว
เป็นอย่างยิ่ง  จึงได้จัดท าส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเด็กและเยาวชนในการกีฬาและสร้างอาชีพ เพ่ือปลูกฝังคุณ
งามความดี การประพฤติดี ให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีความพร้อมและ
รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันและน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใช้ในการ
ด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
  ๑. เพ่ือเป็นการปลูกฝังส่งเสริม พัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้   ความเข้าใจในเรื่องของ
ศีลธรรมและจริยธรรม  สามารถน ามาใช้ในการเรียนและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  ๒. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเกิดการพัฒนาตนเอง คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น 
  ๓. เพ่ือให้เด็กและเยาวชน รู้จักเสียสละ อดทน อดกลั้น และมีความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน 
  ๔. เพ่ือให้เด็กและเยาวชน รู้จักความกตัญญูต่อบิดา มารดา  ครูบาอาจารย์ และสถาบัน ชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  เด็กและเยาวชนในต าบลไทรทอง 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
  ตามท่ีโครงการก าหนดในแต่ละปีงบประมาณ 
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2565) 
7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
  1. บรรพชาสามเณร  

2. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
3. จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน 

8. งบประมาณ  
  100,000.- บาท 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. เดก็และเยาวชน ได้รับความรู้ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่ถูกต้อง 
  ๒. เด็กและเยาวชน  สามารถน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตในสังคมได้ 
  ๓. เด็กและเยาวชน มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน 
  ๔. เด็กและเยาวชน รู้จักเสียสละ  อดทน  อดกลั้น  มีความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน 
  ๕. เด็กและเยาวชน รู้จักความกตัญญูต่อบิดา  มารดา ครูบาอาจารย์ และสถาบัน ชาติ 
ศาสนา 
 
มิติที่ 2 : การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
2. หลักการและเหตุผล 
  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่ งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ 
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
ต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
            ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
            ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
            ยุทธศาสตร์ที่ 3  สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
            ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
            ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
            ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
            องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร
ราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและ
เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิด
ความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
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  ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้
สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่น ให้เหือดหายไป  
  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ต้องแสดงเจตจ านงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหาร
ราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  และ
ยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์กร 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  1. ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
  2. มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 

3. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  
6. ระยะเวลาด าเนินการ  
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2565) 
7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
  1. ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  2. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
  3. จัดตั้งคณะท างาน 
                     4. ประชุมคณะท างาน 
                     5. จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
                     6. ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
                     7. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
                   8. รายงานผลการด าเนินงาน 
8. งบประมาณ  
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง   
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผลผลิต 
             - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
                      - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
                      - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 4 ปี 
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          ผลลัพธ์ 
                     - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองได้ 
                      - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
2. หลักการและเหตุผล 
  พนักงาน อบต. และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง เป็นบุคลากรที่มี
ความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของ อบต.ให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้
เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้
มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบ
ได้อย่างแท้จริงต่อไป 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ อบต. พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ อบต.ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการ เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 
มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
อบต. ลงวันที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2545 
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการ
สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล อบต.ไทรทองจึงได้จัดท ามาตรการการสร้างความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของ อบต. 
  3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 
  3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานบุคคล 
  3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของ อบต.ให้มีประสิทธิภาพ
ได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
  จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของ อบต. จ านวน 1 มาตรการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  
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6. ระยะเวลาด าเนินการ  
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2565) 
 
7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
  1. ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน อบต.จังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต.  
  2. น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
  3. ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
  4. ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
  5. สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 
8. งบประมาณ  
  ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
10. ผลท่ีผลิต/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของ อบต.จ านวน 1 มาตรการ 
  - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของ อบต.ไม่น้อยกว่า 90 % 
  - บุคลากรของ อบต. มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่า
ระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลของอบต.มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
 
 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ อบต. ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ อบต. พ.ศ. 2537 และหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . 2542 
และหน้าที่อ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของอบต.และในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา  อบต. การจัดท า
งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการสารธารณะให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นทั้ง 8 หมู่บ้าน ในพ้ืนที่ 48.57 ตารางกิโลเมตร หรือ  30,356.25 ไร่ นั้น อบต.ในฐานะผู้ให้บริการก็
จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมาก
น้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึง
ความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จึงต้องมีโครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ อบต. พ.ศ.2537 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่
ของ อบต. ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ ประกอบกับหนังสือจังหวัดสระแก้ว ที่แจ้งให้ อบต.ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ
จากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจาก อบต. ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
เพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการ
สาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา  
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิด
ความพึงพอใจ 
  2. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน 
  3. เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
  4. เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  1.ปรับปรุงและลดขั้นตอนในการให้บริการ /ออกหน่วยบริการเคลื่ อนที่ /จัดท าสื่ อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆเก่ียวกับงานบริการ/เพ่ิมช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

2. ส ารวจความพึงพอใจในงานบริการของ อบต.โดยจัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ในเขตต าบลไทรทอง 
6. วิธีด าเนินการ 
  1. ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขต
พ้ืนที่จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 
  2. ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง
ตามรูปแบบที่ก าหนด 
  3. สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองทราบ 
  4. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แกส่ถาบันผู้ท าการประเมิน 
  5. ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ 
  6. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่
ประชาชน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  50,000.- บาท   
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9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. ผลผลิต 
  - ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรทอง จ านวน 2 ฉบับ 
  2. ผลผลิต 
  - ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 
 

ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ :  สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณและควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2558 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
  2. เพื่อให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  3. เพื่อเป็นการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
6. วิธีด าเนินการ 
   จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
งานในการเบิกจ่ายงบประมาณ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  2. มีการป้องกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
  3. มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
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ล าดับที่ 4 
1. ชื่อโครงการ :  พัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
บริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตาม
ภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่  
อบต.จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ อบต. พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ อบต.ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่ก าหนดให้ อบต. มีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของ อบต. 
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการ
ด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของ อบต.เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ  จัดจ้างของ อบต.
ทุกโครงการและกิจกรรม และการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของ อบต. 
  2. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิ
บาล 
  3. เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
  4. เพ่ือพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุของ อบต. 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของ อบต.ที่ด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้
สาย และพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองและชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไทร
ทอง 
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6. วิธีด าเนินการ 
  1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
   - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
   - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
   - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของอบต. ได้แก่ 
ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  กองคลัง องคก์ารบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
  2. ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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ล าดับที่ 5 
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการในการด าเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ป่วยโรคเอดส์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามที่มีการถ่ายโอนภารกิจด้านการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้งบประมาณที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจด้านเงินสงเคราะห์และงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองในการสงเคราะห์ให้ได้จ านวนคนและจ านวนเงินมากขึ้น โดยได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น 

ซึ่งในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองได้ด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนด้าน
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 322 ราย ผู้พิการ จ านวน 97 ราย ผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 2 ราย  และ
จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้มีสิทธิ์โดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ์ได้รับการสงเคราะห์หรือในนาม
บุคคลผู้ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ์ เป็นไปตามระเบียบ ฯ ข้อ 19 ทุกเดือน แต่ด้วยจ านวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์
ได้รับการสงเคราะห์มีเป็นจ านวนมาก จึงก่อให้เกิดปัญหาหลาย ๆ ด้าน เช่น ความล่าช้าในการให้บริการของ
ธนาคารเนื่องจากมีผู้ขอรับบริการเป็นจ านวนมากในคราวเดียวและธนาคารมีขนาดเล็กผู้สูงอายุที่ขอรับบริการ
ต้องนั่งรอข้างนอกเป็นเวลานาน ๆ ปัญหาด้านเดินทางและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือไปเบิกเงินสงเคราะห์ที่
ได้รับในแต่ละเดือนไม่สะดวก และยังมีค่าใช้จ่ายที่สูง ท าให้เบี้ยยังชีพที่ได้ในแต่ละเดือนลดน้อยลงจากค่าใช้จ่าย
ที่ไม่จ าเป็น 

ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการเดินทาง
ไปรับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุที่ธนาคาร และรอคิวเป็นเวลานานอีกท้ังยังปัญหาและอุปสรรคสุขภาพของผู้สูงอายุ
เอง ดังนั้น เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกและเป็นการให้บริการอย่างเข้าถึงพ้ืนที่ แก่ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยัง
ชีพ องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองจึงได้จัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการบริการ
จ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
  1. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันไม่เลือกปฏิบัติ 
  2. เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
อบต. 
  3. เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกผู่้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ ในการรับเบี้ยยังชีพ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันในการด าเนินงานของ อบต.ไทรทอง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  
6. วิธีด าเนินการ 
  ด าเนินการปฏิบัติงานบริการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้ พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์  ให้
ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไม่เลือกปฏิบัติ 
  2. ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นในการด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยโรค
เอดส์ 
 
2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น 
การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้
การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดย
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกใน
การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึงเป็นงานบริการ
แบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุงและแก้ไข
กระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด เมื่อประชาชนมารับบริการ
แล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความ
รวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ ทั่วถึง
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
  2. เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได ้
  3. เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
  4. เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถ
วัดผลการด าเนินงานได ้
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง และผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลไทรทอง 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
6. วิธีด าเนินการ  
  1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  2. จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
  3. จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
  4. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
   (1) ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
   (2) ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
   (3) จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
   (4) จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
   (5) จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ 
   (6) จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการ
แก่ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
   (7) การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
  5. มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
  6. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน า
จุดบกพร่องในการจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตลอดปีงบประมาณ 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
  2. สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได ้
  3. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้
มาติดต่อขอรับบริการ 
  4. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การด าเนินงานได ้
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ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการ มอบอ านาจของนายก อบต. และการออกค าสั่งมอบหมายของนายก อบต.,ปลัด
อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามพระราชบัญญัติ อบต. พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่
ของนายก อบต.ไว้หลายเรื่องหลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายก 
อบต.เอาไว้ การที่นายก อบต.จะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่างในการประพฤติมิ
ชอบในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น อบต.จึงได้ก าหนดมาตรการ
ให้มีการมอบอ านาจของนายก อบต.ให้รองนายกอบต. ปลัดอบต. และรองปลัดอบต. ได้ปฏิบัติราชการแทน
นายก อบต. และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้ อบต.มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ อบต.นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความ
สะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือ
มอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก และกอง ต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจ
เป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรทอง ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่
ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552  มาตรา 60 วรรคห้า  ที่ก าหนดให้นายก อบต. มีอ านาจ
หน้าที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของ อบต. มาตรา 60 วรรคแรก ก าหนดให้นายก อบต. 
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ อบต. และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานอบต. และลูกจ้างของ 
อบต.มาตรา 60 วรรคสาม นายก อบต. มีอ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายก อบต.ที่ได้รับ
แต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายก อบต. ได้ มาตรา 60/1 ก าหนดให้ปลัด อบต.เป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานอบต. และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกอบต. และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการ
ประจ าของ อบต. ให้เป็นไปตามนโยบาย และอ านาจหน้าที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมาย ก าหนด หรือตามที่นายก 
อบต. มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของส่วนต าบลจังหวัดสระแก้ว 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้อง
มีมาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
  2. เพื่อให้เป็นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 3 เรื่อง 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
6. วิธีด าเนินการ  
  1. รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณา 
  2. ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายก อบต.ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัด 
อบต. และรองปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ร้อยละ 80 ของเป้าหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 

 
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน
ดีเด่น 
2. หลักการและเหตุผล 
  สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม ท าให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆ 
  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทรทอง  จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ
แก่ผู้กระท าความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความ
ดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
  2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
  3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. เพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี
อันเป็น กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งข้ึน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
6. วิธีด าเนินการ 
  จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง เว็บไซต์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทรทอง สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :  กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 
บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ 
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 ก าหนดไว้ว่า เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติ
ราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลไทรทอง 
กับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง และหัวหน้าส านักงานปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนาม
จัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรทอง 
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3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
  2. เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และ
รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  3. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง ตามข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
  4. เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง เพ่ือให้การด าเนินงานตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายก 
อบต.กับปลัด อบต. และปลัด อบต.กับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและ
เลือกตัวชี้วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  1.1 ชี้แจงส านัก/กอง และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 
  1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
  - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามตัวชี้วัด เป็นต้น 
  - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และผู้
จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหารของ
หน่วยงานในการก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าว 
  1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนด 
  1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน 
  1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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6. การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 

 
 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ :  ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
เนื่องจากเห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไทรทองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบ
ภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองยังให้ความส าคัญกับการ
ตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการ
ตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 
  การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
ประจ าปี ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่
เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงาน
คลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อ
ทักท้วงไปยัง ส.ต.ง. แล้ว แต่ ส.ต.ง. ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและ
รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
  ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย 
ฝ่ายนิติการและด าเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
  นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต และผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่
อย่างใด 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  2. เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ทุกส านัก/กอง จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
6. วิธีด าเนินการ  
  - ทุกส านัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
  - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 
  2. องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี
 

ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการ ”ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้าง  ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง 
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้
ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองว่าปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั ้งนี ้ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบ ช่องทางการร้องเรียนแนว
ทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
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3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
บุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไทรทอง ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
  2. เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  “เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงาน อบต. พนักงานครูอบต. บุคลากรทางการศึกษาในองค์การ
บริหารส่วนต าบลไทรทอง ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ  
  1. ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่ 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติร าชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
  3. ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน 
  4. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการภายใน 5 
วัน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  ผลลัพธ์ 
  ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
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มิติที ่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :  เผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตต าบล ระบบ
สารสนเทศของ อบต. 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่ างๆ เข้ามาใช้ใน
การด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้าง
ความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการของ อบต. ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยว
โยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้
ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจของ อบต. จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้
เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ 
อย่างโปร่งใสและยุติธรรม และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการ
จัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองจึงได้จัดท าโครงการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตต าบล ระบบสารสนเทศของ อบต. ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลไทร
ทอง ได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
  2. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
  3. เพื่อให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

4. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้  
5. เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาค

ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการ
ติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการ
ป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 
ประเภทขึ้นไป 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
  พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
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6. วิธีด าเนินการ  
  1. จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่  

- บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ า 

และให้ประชาชนสืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการ

จัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่อง
ร้องเรียนทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง และปิดประกาศ
ข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  50,000.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
 
 
 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ :  อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 ข้อ 12 วรรคท้าย ก าหนดให้มีสถานที่กลางส าหรับ
เป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และประกาศกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เรื่อง สถานที่กลางส าหรับเป็นศูนย์รวมข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 ข้อ 7 หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้สถานที่กลางด าเนินการ
ตามระเบียบจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอ านวยการของสถานที่กลาง โดยอาจพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของสถานที่กลางดังกล่าวให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นที่เป็นเจ้าเป็นผู้ด าเนินการจัดหาแทน หรืออาจสนับสนุนงบประมาณให้แก่ส่วนราชการที่เป็นที่ตั้งของ
สถานที่กลางด าเนินการแทนก็ได้ ทั้งนี้ การสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวให้ท าเท่าที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ของสถานที่กลาง อนึ่งในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพ
หรือส่วนราชการอ่ืนที่เป็นที่ตั้งของสถานที่กาง ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการสนับสนุนงบประมาณให้แก่
หน่วยงานของรัฐตามท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนดด้วย 
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  อ าเภอคลองหาดมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ จ านวน 7 แห่ง ประกอบด้วย
เทศบาลต าบล จ านวน 1 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 6 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งมีงบประมาณในการพัฒนา
ในพ้ืนที่ของตนเองพอสมควร จ าเป็นที่จะต้องจัดให้มีการสอบราคาหรือประกวดราคา เพ่ือหาผู้รับจ้างในการ
ด าเนินโครงการพัฒนาของตนเป็นประจ าและมีจ านวนมากขึ้นทุกปี ประกอบกับปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบายใน
การปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ไม่ให้เกิดขึ้นกับทุกส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายป้องกันปัญหาดังกล่าวด้วยนโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในการสมยอมใน
การเสนอราคา เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทุก
แห่งใช้สถานที่กลางที่จังหวัดก าหนดเพ่ือเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ในการยื่นซองและเปิด
ซองสอบราคา ประกวดราคา  
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอมี
ความโปร่งใสเชื่อถือได้ 
  2. เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3. เพ่ือให้สถานที่รับซอง – เปิดซอง ในการสอบราคา และประกวดราคามีความพร้อม 
ปลอดภัยและสามารถด าเนินการตามได้ตามระเบียบกฎหมาย 
  4. เพื่อสร้างการบริการที่ดีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้มาติดต่อ 
  5. เพ่ือให้วัสดุ อุปกรณ์และสถานที่ในการด าเนินการสอบราคาและประกวดราคามีความ
พร้อมอยู่เสมอ 
  6. เพ่ือสร้างมาตรฐานรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอคลอง
หาดเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
  7. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอคลองหาด ให้มีกระบวนการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และมีสถานที่ส าหรับการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  1. จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือการด าเนินงานและอ านวยการจัดซื้อจัดจ้างและการรักษา
ความปลอดภัยในศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือในการตรวจสอบรวบรวมข้อมูลที่ดิน , ข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดินเพ่ือน ามาประกอบการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  3. จ้างเหมาบุคคลเพ่ือช่วยเหลือในการดูแลท าความสะอาดภายในศูนย์ฯ และบริเวณโดยรอบ
อาคาร 
  4. จัดให้มีวัสดุครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินการ และอ านวยความสะดวกในการ
จัดซื้อจัดจ้างให้พร้อมเสมอ 
  5. จัดให้มีการบริการที่ดีต่อผู้ติดราชการและผู้เข้าร่วมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความประทับใจ 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอ าเภอคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ  
  อุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 1 ครั้ง/ปี 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  60,000.- บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ  
   องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
  2. มีสถานที่ในการปิดประกาศสอบราคาและประกวดราคาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่ง ระดับอ าเภออย่างเป็นระเบียบและมั่นคงถาวร 
  3. มีสถานที่รับซอง – เปิดซอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม มีความ
โปร่งใส สะดวก และเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน 
  4. มีความสะดวกคล่องตัวในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5. ผู้มาติดต่อราชการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เกิดความพอใจใน
การบริการและความยุติธรรม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6. มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เพียงพอ สะดวก ทันสมัย เอ้ือต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
และการให้บริการต้อนรับตามหลักการบริการสาธารณะที่ดี 
  7. ผู้มารับบริการเกิดความรู้สึกประทับใจ ในการได้รับบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการ
ติดต่อราชการหรือการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
  8. ท าให้การบริหารจัดการในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ 
  9. คณะผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกิดความพึงพอใจ มีทัศนคติที่ดีต่อส่วนราชการ 
  10. ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และมีข้อมูลในการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ครบถ้วน ถูกต้อง 
 11. ประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอคลองหาด ได้รับการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 มาตรา 4 
 
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :  ประชุมประชาคมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทรทอง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองได้ด าเนินการจัดโครงการ
ประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2564 รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณของ อบต.ในปีถัดไป  
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3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนชุมชน
และวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2. เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน 
  3. เพื่อให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของ อบต. 
  4. เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน 
  5. เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่ งเสริม
ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
  6. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 8 หมู่บ้าน ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพื่อ
น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของ อบต. และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
  พ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  
6. วิธีด าเนินการ  
  1. เสนอขออนุมัติโครงการ 
  2. ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
  3. ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  4. จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ 
  5. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
  6. จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด 
  7. จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
  8. จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  9. ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. มีข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนา
ท้องถิ่น 
  2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
  3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี อบต. 
  4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน 
  5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
  6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ :  การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองจึงมีการจัดตั ้งศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
3. วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 
  2. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรทอง 
  3. เพื่อให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่า ง
เหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  
6. วิธีด าเนินการ   
  1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
  3. น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความ
จ าเป็นและเร่งด่วน 
  4. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย
ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ดังนี้ 
  1. ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
  2. ทางโทรศัพท์หมายเลข 037-550387 ทางโทรสารหมายเลข 037-550387 
  3. ทางเว็บไซต์ www.sai-thong.go.th 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่าประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  
  2. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  3. แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างของ
องค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
  ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
อบต. มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลไทรทองขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของ อบต.และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองและ
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม อบต.ฯ 
และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองจ านวน 17 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
6. วิธีด าเนินการ  
   จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม อบต. 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง บางต าแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระ
การด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 อบต.จึงต้องด าเนินการ
คัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง
แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กร
จัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ที่ก าหนด 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองมีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง
เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบต.ไทรทองและร่างแผนพัฒนาสี่ปี
องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองเพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองความ
ต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต 
และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 

 
ล าดับที่ 3 

1. ชื่อโครงการ :  มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างของ
องค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 
  ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
อบต. มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของ อบต.และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงความคิดเห็นในการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรทองและแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่
ประชาคม อบต.ฯ ก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านาน 11 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
6. วิธีด าเนินการ  
   จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม อบต. 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไทร
ทอง บางต าแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด ในวันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2561 อบต.จึงต้องด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองแทนกรรมการฯ ที่ครบวาระ
การด ารงต าแหน่ง ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 28 และ
ข้อ 30 ที่ก าหนด 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองเพ่ือเป็นองค์กรในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอบต.ไทรทองแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองเพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลไทรทอง ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ 
       4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไทรทองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทรทองเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
  2. เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และ
ด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
  3. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
  4. เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
  5. เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่าง
เหมาะสม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  พนักงาน อบต.ทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไทรทอง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
6. วิธีการด าเนินการ 
  1. จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  2. ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
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  3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน 
รวมทั้งการบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
  4. สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทาง
ราชการก าหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
นโยบาย 
  5. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานมากขึ้น 
  2. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
  3. การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
  4. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 
 
 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการจัดท ารายงานควบคุมภายในและกิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกท่ีส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่
ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลด
ความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชีและการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่ งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่
เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิด
ความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่
และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการ
ประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 
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ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการ
ก าหนดระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมและเพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและ
เป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองจึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุม
ภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี  
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบล
ไทรทอง 
  2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ต าบลไทรทองทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
  3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามก าหนด 

3. เพื่อให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความม่ันใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ส่วนราชการทุกส่วนงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
6. วิธีด าเนินการ 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
  3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการ
ประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
  5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม 
เพ่ือจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

6. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลและผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
  3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางท่ีสามารถด าเนินการได้ 

 
ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่ เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่ นมีการท างานมี
กระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  2. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบ
ได ้

3. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  4. ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
การท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
6. วิธีด าเนินการ 
  จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพื่อ
น าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตลอดปีงบประมาณ และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
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10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
  3. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : พัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.และประชาชนต าบลไทรทอง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้อง
รู้และยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การด าเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจ าไม่ได้เกิดจาก
เรื่องขาดความรอบคอบ ความช านาญ ประสบการณ์ หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้
ความเข้าใจหรือการตีความข้อกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท าผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงจ าเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นไม่ต้องเสี่ยงกับการกระท าผิดกฎหมายหรือถูก
ตรวจสอบ 
  ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง เพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิให้ด าเนินกิจการที่เป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง จึงได้
จัดส่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองเข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามหลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่จัดขึ้น 
หรือหน่วยงานต่างๆที่ด าเนินการจัดอบรม 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง เพ่ิมพูนความรู้ความ
เข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
  2. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
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  3. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองมีความรู้ความเข้าใจมิ
ให้ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  4. เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองและประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  5. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง บุคลากร อบต.และ
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง สมาชิกสภา อบต. บุคลากร อบต.ไทรทองและ
ประชาชนต าบลไทรทอง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ตามท่ีโครงการอบรมก าหนด 
6. วิธีด าเนินการ 
  1. จัดท าโครงการ/แผนงาน 
  2. ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต.เข้ารับ
การอบรม 
  3. อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
  4. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตามท่ีโครงการก าหนด 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  200,000.- บาท หรือตามโครงการก าหนด 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
  2. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
  3. ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองมีความรู้ความเข้าใจมิให้
ด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่ง
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  4. ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองและและประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจแนวทางการปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  5. เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง บุคลากร อบต.และ
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : ฝึกอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน สัมมนาบุคลากรขององค์กรและผู้น าชุมชนตลอดจน
บุคคลภายนอก 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 และพลเอกประยุทธ์  จันทร์
โอชา ได้เข้ามารับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 29 ของประเทศไทยนโยบายต่างๆ ล้วนเน้นให้ความส าคัญกับ
การปฏิรูปประเทศ อาทิเช่น ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ปัญหาพลังงาน ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน ปัญหา
การศึกษา ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม ปัญหาทรัพยากรที่ดิน น้ าและป่าไม้ เป็นต้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นับเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและรู้ปัญหา ความต้องการของพ่ีน้อง
ประชาชนอย่างแท้จริง ดังนั้นการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญและยั่งยืน จึงต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆด้าน จึงจะส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และการขยายตัวของขนาด ภารกิจ และงบประมาณ โดยเฉพาะภารกิจด้าน
บริการสาธารณะ อาทิ การพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน การจัดการขยะ การส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
ตลอดจนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวได้ว่าภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปัจจุบันมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างใกล้ชิด ท าให้ประชาชนมีความคาดหวังในการ
บริการสูง ทั้งในเรื่องการบริการที่ดี การบริการที่ถูกต้อง และการบริการที่คุ้มค่า ท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องตระหนักถึงคุณภาพการให้บริการ ที่ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อ ง ดังนั้นการ
บริหารงานให้ประสบผลส าเร็จ นั้น นอกจากจะอาศัยความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจของผู้บริหาร และผู้น า
ในชุมชน ตลอดจนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว การด าเนินนโยบาย แผนงาน โครงการ รวมถึง
วิสัยทัศน์ แนวคิดในการพัฒนาท้องถิ่น จ าเป็นต้องอาศัยความมีภาวะผู้น าของผู้บริหาร ผู้น าชุมชน และ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
ทั้งนี้ก็โดยการพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และประสบการณ์ให้กับผู้บริหาร ผู้น าชุมชน และบุคลากร
ท้องถิ่น ได้น าไปปรับใช้เพ่ือประโยชน์และการบรรลุเป้าหมายของท้องถิ่นเอง ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552ส่วนที่ 3  
มาตรา 67 ก าหนดอ านาจหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  และมาตรา 68  องค์การบริหารส่วน
ต าบล อาจจัดท ากิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
    องค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรม ประชุม ศึกษาดูงาน 
สัมมนาบุคลากรขององค์กรและผู้น าชุมชนตลอดจน ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาบุคลากร ได้ไปเรียนรู้ ศึกษา และหาประสบการณ์ใหม่ๆ มา
ปรับใช้ให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปประเทศของรัฐบาลและเป้าหมายในการพัฒนาของท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง      
  2. เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรและประชาชนในต าบลไทรทอง ได้ไปเรียนรู้หลักใน
การพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันจากสถานที่จริงที่มีการพัฒนาประสบผลส าเร็จ  เพ่ือน าความรู้มาพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเองได้อย่างยั่งยืนและเหมาะสม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง สมาชิกสภาอบต. บุคลากร อบต.ไทรทองและ
ประชาชนต าบลไทรทอง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ตามท่ีโครงการอบรมก าหนด 
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6. วิธีด าเนินการ 
  1. จัดท าโครงการ/แผนงาน 
  2. ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. เข้า
รับการอบรม 
  3. จัดอบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรมเป็นการฝึกอบรม
และฟังบรรยายทางวิชาการในสถานที่และออกไปศึกษาและดูงานนอกสถานที่ 
  4. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ตามท่ีโครงการก าหนด 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  200,000.- บาท หรือตามโครงการก าหนด 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  1. ผู้บริหาร สมาชิกสภาบุคลากร ได้ไปเรียนรู้ ศึกษา และหาประสบการณ์ใหม่ๆ มาปรับใช้ให้
สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปประเทศของรัฐบาลและเป้าหมายในการพัฒนาของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
     
  2. ผู้บริหาร สมาชิกสภา บุคลากรและประชาชนในต าบลไทรทอง ได้ไปเรียนรู้หลักในการ
พัฒนาท้องถิ่นร่วมกันจากสถานที่จริงที่มีการพัฒนาประสบผลส าเร็จ เพื่อน าความรู้มาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
ได้อย่างยั่งยืนและเหมาะสม 
 
 
 


