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ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
 
มิติที่ 1 การปลูกจิตส านึกการต่อต้านการทุจรติ 
 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บคุลากรทัง้ข้าราชการทางการเมือง ฝ่ายบริหาร  
สภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

 
 ล าดับที่ 1 

 
1. ชื่อโครงการ :    โครงการฝึกอบรมและดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. หลักการและเหตุผล 

 

  ในปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นองค์การขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่  ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการฝึกอบรมและสัมมนาเป็นอย่างมาก
เพราะมนุษย์เป็นทรัพยากรที่ส าคัญยิ่งขององค์กร หากทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องจะเป็นการเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพในการท างาน และสามารถ
ก าหนดยุทธศาสตร์การปฏิบัติราชการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์วัฒนธรรม ค่านิยม
ของระบบราชการให้ท างานโดยยึดผลลัพธ์เพ่ือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเทียบเท่ากันในทุกภาคธุรกิจเอกชน 
มีการด าเนินงานที่คุ้มค้า ประหยัด โปร่งใส ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีบทบาทภารกิจส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้เป็นหน่วยงานที่
ปฏิบัติงานในระดับต าบล ซึ่งมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะให้กับประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือเป็นการ
พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ให้มีการ
เรียนรู้การท างานร่วมกันเป็นทีม รับฟังเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีการพัฒนาศักยภาพในการ
ท างานเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนของการปฏิบัติราชการในสภาวการณ์ปัจจุบัน  จึงได้จัดการ
อบรมตาม โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมและการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  
ขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างที่เข้ารับการอบรมมี คุณธรรม 
จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น 

๒. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่เข้ารับการอบรมได้
พัฒนาความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่เข้ารับการอบรม มีความ
สามัคคี ความร่วมมือและได้รับการเรียนรู้  การท างานร่วมกันเป็นทีม 

๔. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่เข้ารับการอบรม ยอมรับ
ฟังเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีการพัฒนาศักยภาพในการท างานเพ่ิมขึ้น  
เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนของการปฏิบัติราชการสภาวการณ์ปัจจุบัน 

๕. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่เข้ารับการอบรมมี
จิตส านึก และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร  ผู้บังคับบัญชา  เพ่ือนร่วมงาน  และประชาชน
ในพ้ืนที่ 
 

4. เป้าหมาย 
 

ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้และสถานที่ศึกษาดูงาน  
 

6.วิธีการด าเนินการ 
 

๑. เขียนแผนงาน / โครงการ  ขออนุมัติต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. แจ้งคณะผู้บริหารพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างเข้ารับการอบรมตามระยะเวลา

ที่ก าหนด 
๓. ด าเนินการโครงการโดยวิธีการจัดอบรม  และปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
๔. การติดตามและประเมินผลการอบรม    

 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564) 
 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
   ปีงบประมาณละ 400,000 บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
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10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
๑. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่เข้ารับการอบรมมีคุณธรรม 

จริยธรรม  เพิ่มมากข้ึน 
๒. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่เข้ารับการอบรมมีการพัฒนา

ความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
๓. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่เข้ารับการอบรมมีความสามัคคี             

ความร่วมมือ และได้รับการเรียนรู้  การท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่เข้ารับการอบรม ยอมรับฟัง

เหตุผล ความคิดเห็นของผู้อ่ืน และมีการพัฒนาศักยภาพในการท างานเพ่ิมขึ้น เพ่ือ
รองรับการปรับเปลี่ยนของการปฏิบัติราชการสภาวการณ์ปัจจุบัน 

๕. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่เข้ารับการอบรม มีทัศนคติที่ดี
ต่อองค์กร  ผู้บังคับบัญชา  เพื่อนร่วมงาน  และประชาชนในพื้นท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
------------------------------------------------------------------------------ 

 1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
 
ล าดับที่ 1 

 
1.  ชื่อ  มาตรการการจัดท าประกาศประมวลจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งฝ่าย
ประจ าและฝ่ายการเมือง 
 
2.  หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙   บัญญัติ
ให้มีประมวลจริยธรรมเพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ  
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท  โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง
ก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า  ทั้งนี้   การฝ่าฝืน    หรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว   ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย  
  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐   
มาตรา ๒๗๙  องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  จึงได้จัดท ามาตรการประกาศประมวลจริยธรรมแก่บุคลากร
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งฝ่ายประจ าและฝ่ายการเมือง 
 
3.วัตถุประสงค ์
  1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับใต้  ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ  
  3. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่นแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
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  4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  ใน
ทุกระดับ  โดยฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการ และพนักงาน
จ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  ต่อตนเอง ต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา ประชาชน และสังคม 
ตามล าดับ 
  5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดข้ึน รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 
4. เป้าหมาย 

 ข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจ า องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ ต าบลทับใต้  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
6.วิธีด าเนินการ 

 1.  จัดท าประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้   
 2.  ประกาศการจัดท าประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  เพ่ือให้
ข้าราชการ  ฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจ า ทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติ  
 3.  จัดท าประชาสัมพันธ์การประกาศการจัดท าประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วน
ต าบลทับใต้  ให้ประชาชนได้ทราบ  
 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
            ปีงบประมาณ 2561 – 2564 
 

8.งบประมาณด าเนินการ 
           ไม่ได้เบิกงบประมาณในการด าเนินการ 
 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
 
10. ผลลัพธ์ 

 1.  บุคคลกรองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส   มีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  

  2.  บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน 
 

…………………………………………………… 
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1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
 

ล าดับที่ 1 
 

๑.ชื่อโครงการ  :  โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพ่ือรับช าระภาษีประจ าปี     

๒.หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอีกรูปแบบหนึ่ง  ซึ่งมี
หน้าที่รับช าระภาษีประเภทต่าง ๆ   เพ่ือน ารายได้ดังกล่าวไปบ ารุงรักษาและพัฒนาท้องถิ่นในเขตรับผิดชอบ  
โดยในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  ได้ท าการจัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที่ , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
และภาษีป้าย ซึ่งในช่วงระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายนของทุกปี  จะเป็นช่วงของการรับช าระภาษี
ต่าง ๆ  ตามท่ีพระราชบัญญัติภาษี แต่ละประเภทก าหนดไว้  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและอ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้มีหน้าที่ต้องช าระภาษี  อีกท้ังยังเป็นการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีไปด้วย  จึงมีความจ าเป็นต้องท าการ
ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในการรับช าระภาษีประจ าปี      

๓.วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือเสริมสร้างความพึงพอใจในด้านการบริการให้แก่ประชาชน 
๒. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มีหน้าที่ช าระภาษี 
๓. เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนารายได้ขององค์กร 
๔. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม 

๔.เป้าหมาย 
  ประชาชนทั่วไปที่มีหน้าที่เสียภาษี 
 

๕.พื้นที่ด าเนินการ 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
 
๖. วิธีด าเนินงาน 

๑. เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
๒. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
๓. ติดประกาศท่ีศาลากลางหมู่บ้าน 
๔. ด าเนินการจัดเก็บภาษี 
๕. ลงระบบใน e-laas 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 

  ตั้งแต่เดือนมกราคม  - เมษายน  ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔   

8. งบประมาณ 

  ปีงบประมาณละ  ๒๕,๐๐๐ บาท   ( สองหมื่นห้าพันถ้วน ) 
 



23 
 

 
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้   

๑๐.ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ตัวชี้วัดหรือผลลัพธ์ 
  ผู้มีหน้าที่ต้องช าระภาษีประเภทต่าง ๆ ได้รับความสะดวก ,  พึงพอใจในการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  สามารถด าเนินการจัดเก็บภาษีให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด  และเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมมากข้ึน  

               
ล าดับที่ 2 

 

๑.ชื่อโครงการ  :  โครงการปลูกป่าชุมชนต าบลทับใต้ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วย ปัจจุบันโลก ก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 

Change) ที่ท าให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ป่า ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล 
อากาศหนาว และน้ าป่าไหลหลาก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายป่าของมนุษย์ ดังนั้น 
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ  

ประเทศไทยในอดีตเป็นประเทศที่ทรัพยากรป่าไม้อยู่มากกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่
ประเทศไทย  แต่จากการที่รัฐบาลให้บริษัทเอกชลเข้ามาตัดไม้เพ่ือการส่งออกและใช้บริโภคภายในประเทศ
และขาดการควบคุมดูแลที่ดีจากรัฐบาล  ท าให้มีการลักลอบตัดไม้ที่ผิดกฎหมายเพ่ิมมากขึ้นอย่า งรวดเร็ว  
ท าให้ปัจจุบันนี้ทรัพยากรของประเทศไทยเหลืออยู่น้อยมาก 

ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว  เพ่ือให้
ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลทับใต้ตระหนักถึงปัญหา จึงจัดท าโครางการปลูกป่าชุมชนต าบลทับใต้  เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็น
หนทางหนึ่ งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง  เนื่ องจากต้นไม้ เป็นทั้ งแหล่งดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์      แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้
พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของพ้ืนผิวในพ้ืน   

3. วัตถุประสงค์ 

๑. ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ต าบลทับใต้ 
๒. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในพื้นท่ีต าบลทับใต้ 

4. เป้าหมายโครงการ 

1. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในพื้นท่ีต าบลทับใต้ 
2. เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
3. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน 
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5. สถานที่ด าเนินงาน 

พ้ืนที่ต าบลทับใต้ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

6.วิธีการด าเนินงาน 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ 
๒. ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนพื้นที่ 
๓. ด าเนินการปลูกต้นไม้ 
๔. ดูแลรักษาและติดตามผลการด าเนินการ 
๕. สรุปผลการจัดกิจกรรม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณละ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

๑.  ต าบลทับใต้มีจ านวนพื้นที่ป่าไม้ที่เพ่ิมขึ้น 
๒.  สร้างสิ่งแวดล้อมในต าบลให้เพ่ิมข้ึน 
๓. เพ่ิมปริมาณออกซิเจนในอากาศ ช่วยลดภาวะโลกร้อน 
๔. ช่วยให้ประชาชนในพื้นท่ีต าบลทับใต้เข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการยดึตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาท่ีชี้แนะแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะ
เป็น  โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย  สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมอง
โลกเชิงระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤตเพื่อความมั่นคงและย่ังยืน
ของการพัฒนา  ซึ่งต้ังอยู่บนพื้นฐานทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน  ค านึงถึงความพอประมาณ  
ความมีเหตุผล  การสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว  ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบ และคุณธรรม  ประกอบการวางแผน  
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การตัดสินใจและการกระท า  สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับทุกด้าน  ท้ังด้าน
เศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลยี 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ร่วมกับ กศน.ต าบลทับใต้  ได้ส ารวจประชาชนในพื้นท่ีมีการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัว  โดยด าเนิน
ชีวิตตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  จึงได้จัดท าโครงการยึดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ขึ้น 
 

3.วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนต าบลทับใต้ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
 

6. วิธีการด าเนินการ 
 1.การวางแผนด าเนินงาน 

- ส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
- ประชุมชี้แจง 
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

2.การด าเนินงานตามแผน 
3.ประเมินโครงการ 
4.การรายงานผลและการพัฒนางาน 

 

7.  ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณละ  ๙๘,๐๐๐  บาท   

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกับ กศน. ต าบลทับใต้ 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ประชาชนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้  
2. ประชาชนน าความรู้ไปใช้ในการแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 
 

11. การติดตามผลการด าเนินงาน 
1. การสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
3. รายงานผลการด าเนินงาน 

 
 



26 
 

 
 

ล าดับที่ 2 
 

1. ชื่อโครงการ  : โครงการศกึษาดูงานวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  

2. หลักการและเหตุผล 
 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรง
พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยที่เป็นหลักการปฏิบัติของประชาชนให้ด ารงชีวิตอยู่บนทางสายกลางบน
พ้ืนฐานความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี โดยอาศัยความรู้ คู่คุณธรรมน าสู่
สังคมที่สงบสุข เพ่ือสนองพระราชด าริดังกล่าว ค าว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นสิ่งที่สื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของบุคคลว่ามีความเป็นอยู่อย่างเพียงพอไม่ฟุ่มเฟือย สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเองและ
การพ่ึงพาธรรมชาติตลอดจนการด าเนินการอย่างลงตัว จากแนวความคิดดังกล่าวท าให้พวกเราได้คิดหา
วิธีการที่จะด าเนินตามรอยพระยุคลบาทของในหลวง โดยศึกษาถึงการด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ประกอบ
กับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันอยู่ในสภาวะวิกฤติ  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้และ กศน.ต าบลทับใต้  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการ
น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติตน การประกอบอาชีพ และการ
ด าเนินชีวิตของประชาชนในชุมชน  จึงได้จัดโครงการศึกษาดูงานวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  ขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการการเพ่ิมประสิทธิภาพหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายน าความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของตนเองและครอบครัว 

4.  เป้าหมาย 
   คณะกรรมการศูนย์ศึกษาดูงานวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. การวางแผนด าเนินงาน 
  - ประชุมชี้แจง   

2. การด าเนินงานตามแผน 
 3. การติดตามประเมินผล 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณละ   300,000  บาท 

 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกับ กศน.ต าบลทับใต้ 
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10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ตัวชี้วัดหรือผลลัพธ์ 
1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียง 
2. กลุ่มเป้าหมายคิดเป็นท าเป็น 

11. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
9.1 การสังเกต 
9.2 แบบสอบถาม 
9.3 ภาพถ่ายกิจกรรม 
9.4 รายงานผลการด าเนินงาน 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน  

1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
 

ล าดับที่ 1 

1.  ชื่อโครงการ : โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

2.  หลักการและเหตุผล 

    พระพุทธศาสนา ถือเป็นแหล่งรวมสรรพค าสอน ต้นแบบ และระบบจริยธรรมของ
สังคมไทย เด็กและเยาวชนไทยควรได้รับการศึกษา เรียนรู้ ค าสอนทางพระพุทธศาสนาและ และแนวปฏิบัติ
ของชาวพุทธ  เพ่ือเตรียมตัวให้พร้อมส าหรับการด าเนินชีวิตและบทบาทหน้าที่ที่พึงปฏิบัติในสังคมได้อย่าง
กลมกลืน  ภายใต้สถานการณ์ที่อาจจะมีทั้งดีและไม่ดีเกิดขึ้น  โดยสามารถแยกแยะชั่วดี และเลือกปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง   ในสภาวะปัจจุบัน โลกอยู่ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม  เศรษฐกิจ การเมือง 
และสื่อเทคโนโลยีต่างๆ อยู่ตลอดเวลา และในฐานะที่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก จึง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการแข่งขันอย่างรุนแรงนี้การเปลี่ยนแปลงค่านิยม
และวิถีชีวิตของคนไปสู่สังคมบริโภคนิยม  ซึ่งเน้นการแข่งขันด้านวัตถุและฐานะทางเศรษฐกิจ ท าให้เด็กและ
เยาวชน ขาดภูมิคุ้มกันก่อให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนอีกมากมาย ท าให้เกิดปัญหาสังคมที่ส่งผล
สะท้อนต่อเยาวชน   เช่น ปัญหา  ยาเสพติด อาชญากรรมต่าง ๆ  การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ความยากจน 
เด็กเร่ร่อน การใช้แรงงานเด็ก ฯลฯ 
  การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  ท าให้เด็กและเยาวชน หลงเพลิดเพลินใน
กระแสค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึง
ด าเนินชีวิต  ที่ผิดก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพึ่งพา
ยาเสพติด 
  เด็กและเยาวชน คือ พลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติ 
เป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันส าคัญท่ีสามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ
ในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและ
เยาวชน กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลัง  ในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวก
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เขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง พร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้าง
ปัญหาให้กับสังคม  แต่กลับ  จะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลัง
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ  เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เด็กและเยาวชนจึงต้องมี
ความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการด าเนิน
ชีวิตที่เหมาะสม 
  ดังนั้น  แนวโน้มการพัฒนาจึงหันมาพัฒนาจิตใจและพัฒนาคนให้มากขึ้น  เพ่ือให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  
มาตรา ๖  ได้ก าหนดไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จติใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข เด็กและเยาวชนที่ขาดคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข เด็กและเยาวชนที่ขาดคุณธรรมก็เหมือนกับต้นไม้ที่ขาดรากแก้ว  ไม่สามารถ
เจริญเติบโตในสภาพแวดล้อม       ที่ขาดความสมดุล เช่นปัจจุบันได้ บ้าน วัด โรงเรียน  ตลอดจนสถาบัน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความร่วมมือในการจัดการอบรมให้ความรู้ที่ถูกต้อง  สร้างความเชื่อและ
ความเห็นให้ตรง  ตลอดจนติดตามเฝ้าระวังภัยสังคมต่าง ๆ   ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนอยู่ในทุก
ขณะด้วย  ที่ส าคัญคือสถาบันครอบครัว พ่อแม่           ต้องเอาใจใส่ให้ความสนใจต่อลูกให้มากเป็นพิเศษ  
สอนลูกให้มีพัฒนาการไปตามวัย สร้างค่านิยมการบริโภค  ที่ถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก 
 โครงการจัดกจิกรรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเด็กและ
เยาวชน  โดยการพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม  ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนว
ทางการประพฤติตนที่ดีให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข”  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่ น า
ธรรมะ น าหลักธรรมค าสั่งสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  คือ การพัฒนากาย  โดยการ
แสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ      มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดยการอยู่ร่วมกับ
ครอบครัวและบุคคลในสังคม  ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต   การพัฒนาจิต ให้เป็นจิตที่
สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดท้าย การพัฒนาปัญญาให้เกิดปัญญาในการรู้จริง รู้เท่า
ทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เก่ียวข้อง รู้วิธีการป้องกัน รู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้างภูมิต้านทานให้กับตนเองด้วย
คุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก   น าพาชีวิตสู่ความส าเร็จ เพ่ือเกื้อกูลแก่ตนเองและ
ประเทศชาติในที่สุด 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต ้ได้เล็งเห็นความส าคัญใน
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน ได้เข้าถึงหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและสามารถ
น าไปใช้ในการพฒันาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม จึงจัดท า “โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม”  ขึ้น 
 

3.วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพ่ือให้เด็กและเยาวชน ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติท่ีดีต่อพระพุทธศาสนา ศรัทธา               
ในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซ้ึง 
       ๒.  เพ่ือให้เด็กและเยาวชน ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามวิถีแบบพุทธ 
          ๓.  เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  และเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชน ผู้เข้ารับการ
อบรมมีพฤติกรรมที่ดีงานตามหลักมารยาทของชาวพุทธ 
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           4.  เพ่ือเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน ได้เข้าถึงหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา และสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันที่ดีกับ
ตนเอง สามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
          5.  เพ่ือให้เด็ก และเยาวชน ผู้เข้ารับการอบรม ได้ตระหนักถึงความส าคัญและบทบาทของการ    
เป็นคนดี เช่น เป็นลูกท่ีดี ศิษย์ที่ดี เพื่อนที่ดี พลเมืองที่ดี พุทธศาสนิกชนที่ดี และรับรู้ความสามารถของตน        
ในการเป็นคนดังกล่าว 
  6.  เพ่ือให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน 

  7.  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติที่ดี ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

4.เป้าหมาย 
เด็ก และเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  จ านวน ๖๐ คน 
 

 
๕.พื้นที่ด าเนินงาน 

วัดในพ้ืนที่ต าบลทับใต้  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

๖.วิธีการด าเนินการ 
๑. ประชุมปรึกษาหารือ 
๒. เสนอขออนุมัติโครงการ 
๓. ประชาสัมพันธ์โครงการและประสานกับสถานศึกษา 
๔. ด าเนินการตามโครงการ 
๕. ติดตามประเมินผลและรายงานสรุปผลการด าเนินการ 

 

7.ระยะเวลาการด าเนินงาน 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 
 

 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณละ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

            
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้   

 
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ตัวชี้วัดหรือผลลัพธ์ 
 ๑.  เด็กและเยาวชน  ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อพระพุทธศาสนา ศรัทธาในพระพุทธศาสนา
อย่างลึกซึ้ง 

2.  เด็กและเยาวชน ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ตามวิถีแบบพุทธในสถานการณ์ต่างๆ 
3.  เด็กและเยาวชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  มีพฤติกรรมที่ดีงามตามหลักมารยาท 

ของชาวพุทธ 
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๔.  เด็กและเยาวชน ผู้เข้ารับการอบรม ตระหนักถึงความส าคัญและบทบาทของการเป็นคนดี เช่น 
เป็นลูกท่ีดี ศิษย์ที่ดี เพื่อนที่ดี พลเมืองที่ดี พุทธศาสนิกชนที่ดี และรับรู้ความสามารถของตนในการเป็นคนดี
ดังกล่าว  

5.  เด็ก และเยาวชนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติและได้รับการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 

------------------------------------------------------------------------------ 
 
1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยภายในครัวเรือน 
2. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องต้องให้ความส าคัญและให้ความ
ร่วมมือในการแก้ไขกันอย่างเต็มความสามารถเพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนทุกระดับและนับวันจะทวี
ความรุนแรงมากยิ่งข้ึน  ทั้งนี้เนื่องจากความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากร  
ตลอดจนพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของคนเราได้เปลี่ยนไป  จากเดิมท่ีเคยใช้ตระกล้าเวลาไปจ่ายตลาด       
ใช้ปิ่นโตใส่อาหาร  ใช้ใบบัวหรือใบตองห่ออาหาร  แต่ปัจจุบันมีการใช้สินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์จ าพวกพลาสติก 
โฟม แก้ว กระดาษ โลหะ อลูมิเนียม เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ท าให้เกิดมูลฝอยสูงขึ้นตามไปด้วย ผลกระทบที่ตามมามี
ทั้งความสูญเสียทางด้านสิ่งแวดล้อม  ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ า ดินเสื่อมสภาพ ความเสียหายจากเหตุร าคาญ
ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน  รวมถึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะน าโรค  เสียหายต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว          
ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจและสิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 
   
 องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในปัจจุบันมี
อัตราการเพ่ิมของจ านวนประชากร  ซึ่งจะเห็นว่าขยะมูลฝอยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนโดยอัตโนมัติตามจ านวน
ประชากร  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การผลิตแบบอุตสาหกรรมวัสดุภัณฑ์ส าหรับอาหารที่มีความส าคัญ  
และจ าเป็นท าให้มีวัสดุประเภทพลาสติกเกิดข้ึนมากมาย  และมีความหลากหลายอยู่ทั่วไปในท้องตลาด  
ถุงพลาสติกท าให้เกิดความสะดวกมากขึ้น  ทั้งต่อผู้ขายและผู้ซื้อ  เกิดปัญหาขยะล้นเมือง  ปัญหาสุขภาพ
อนามัย  ซึ่งขยะเป็นปัญหาหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ยากจะแก้ไข  และสาเหตุหนึ่งเกิดจากประชาชนมา
รู้จักวิธีการบริหารจัดการขยะที่เกิดขึ้น  ส่วนมากแล้วจะท้ิงลงข้างหรือทิ้งลงแม่น้ าล าคลองบ้าง  ก่อให้เกิดสิ่ง
ปฏิกูลมากมาย  และส าหรับการทิ้งขยะลงแม่น้ าจะท าให้น้ าเกิดการเน่าเสียได้  ส่วนหนึ่งเกิดจากสาเหตุที่คน
ทั่วไปไม่รู้จักการคัดแยกขยะ      เมื่อมีขยะก็จะรวมกันก าจัดไปในคราวเดียวกัน  องค์การบริหารส่วนต าบล
ทับใต้จึงเห็นความส าคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม  และต้องสร้างจิตส านึกของการห้ามทิ้งขยะโดยปลูกฝัง
ให้แก่เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป  พร้อมทั้งจัดหาวิธีการจัดการเก่ียวกับขยะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และมีประโยชน์มาก  พร้อมกับเสนอวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง  เพ่ือน าเข้าสู่ขั้นตอนการจัดการขยะที่
ถูกต้อง  ประกอบกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตามมาตรา ๖๗ (๗)  คุ้มครอง ดูแล  และ
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมาตรา ๑๖ (๑๘) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ า
เสีย    
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพ่ือรณรงค์สร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะ 
๒. เพ่ือลดปริมาณขยะก่อนน าเข้าสู่กระบวนการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
๓. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการผลิตปุ๋ยจากเศษอาหารในครัวเรือน 
๔. เพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
5. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตพร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครัวเรือนและชุมชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.เป้าหมาย 
   ครัวเรือนในเขตพ้ืนที่ต าบลทับใต้ 
 

5.พื้นที่ด าเนินการ 
เขตพ้ืนที่ต าบลทับใต้  

6.วิธีการด าเนินการ 
๑. จัดท าโครงการเพ่ือขอรับการพิจารณาอนุมัติ 
๒. ด าเนินการประชุมคณะผู้จัดท าโครงการและผู้ที่เก่ียวข้อง 
๓. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างให้แก่ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 
๔. ประชาสัมพันธ์การด าเนินตามโครงการฯ ให้แก่ครัวเรือนน าร่อง 
๕. ด าเนินการประชุมชี้แจงโครงการฯ ให้แก่ครัวเรือนน าร่อง 
๖. ด าเนินการตามโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยภายในครัวเรือน 
๗. ประเมินผลการด าเนินงาน 

7.1 แบบประเมินทดสอบความรู้ก่อน – หลังการอบรม 
7.2 การเก็บบันทึกข้อมูล ณ ครัวเรือนน าร่อง 
7.3 ภาพถ่ายกิจกรรม 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชองโครงการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 

10.ตัวช้ีวัด / ผลลัพธ์ 
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ผ่านการฝึกอบรมมีการน าความรู้ไปด าเนินการจริงในการผลิตปุ๋ยจาก

เศษอาหารในครัวเรือน 
๒. ประชาชนจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
๓. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการขายขยะรีไซเคิล 
๔. ประชาชนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงประโยชน์ในการจัดการขยะมูลฝอย 
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ล าดับที่ 2 
 

1.ชื่อโครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะภายในครัวเรือน 
 

2.หลักการและเหตุผล 
    เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ เล็งเห็นว่า เศษกระดาษ เศษถุงพลาสติก เศษ
ผัก เศษอาหาร ใบไม้ ซากสัตว์ รวมถึงวัตถุอ่ืนๆ ที่มนุษย์ไม่ต้องการเรียกว่า ขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยเกิด
จากกิจกรรมในบ้านเรือน โรงงาน โรงเรียน ตลาด ร้านค้าข้างถนน บริเวณที่มีการก่อสร้าง และทุกแห่งที่มี
มนุษย์อยู่ เป็นต้น  ในครัวเรือนก็มีขยะมูลฝอย ถ้าทิ้งขยะเกลื่อนกลาดไม่เป็นที่เป็นทาง บ้านก็จะสกปรก 
ขาดความสวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นที่รังเกียจแก่ผู้พบเห็น และยังมีกลิ่นเหม็น ที่
ก่อให้เกิดความร าคาญแก่ผู้ที่อยู่อาศัยและบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย         
  

 นอกจากนี้ กองขยะมูลฝอยยังเป็นแหล่งอาหาร แหล่งเพาะพันธุ์ และเป็นที่หลบซ่อนของ
สัตว์ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ คือ เป็น พาหะน าโรค เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบและยุง 
ตลอดจนสิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็น คือ เชื้อโรคต่างๆ อีกด้วย  การทิ้งขยะมูลฝอยให้เป็นที่เป็นทาง คือ ทิ้งขยะ
มูลฝอยลงในภาชนะ เช่น ถังที่มีฝาปิด ถ้าใช้ถุงพลาสติก เมื่อเต็มแล้ว ต้องผูกปากถุงให้มิดชิด เพ่ือป้องกัน
กลิ่นเหม็น และป้องกันไม่ให้สัตว์คุ้ยเขี่ย ทั้งนี้จะช่วยป้องกันความสกปรก และอันตราย ที่เกิดจากขยะมูล
ฝอย เช่น เศษแก้วบาดเท้า การเก็บขยะมูลฝอยให้มิดชิด ท าให้บ้านเมืองสะอาดเป็นระเบียบ สวยงามน่าอยู่
อาศัย ขยะมูลฝอยเกิดขึ้นมาพร้อมๆ กับมนุษย์ เมื่อมนุษย์ท าสิ่งของเครื่องมือ เครื่องใช้ ปรุงอาหาร หรือ
รับประทานอาหาร จะมีเศษหรือสิ่งที่ไม่ต้องการเหลือ เช่น เศษไม้ เหลือจากการแกะสลัก ถุงพลาสติกใส่
ของที่ ซื้ อม า กระดาษ หนั งสื อ พิ ม พ์ ที่ อ่ านแล้ ว  และ เศษอาห ารเหลื อจากการรับป ระทาน   
  

 องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  ในปัจจุบันมีปัญหาขยะเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องเผชิญ  การ
จ าจัดขยะที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นตลอดเวลา  และยังไม่สามารถหาทางออกที่ดีได้  ประชาชนทุกคน
ในชุมชนจึงต้องสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดแก่ประชาชน  สร้างแนวทางการก าจัดขยะอย่าง
ครบวงจร  เพื่อลดขยะในชุมชนต่อไป 
 
 

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือรณรงค์การคัดแยกขยะภายในชุมชนในต าบลทับใต้ 
2. เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลทับใต้ มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ  
    ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ    

  3. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การน ากลับมาใช้ใหม่ 
4.เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการก าจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี 

  5.เพ่ือให้ชุมชนบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง 
6. เพ่ือลดปริมาณขยะในชุมชน 
7. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีจิตส านึกและตระหนักให้มีจิตรสาธารณะ 

 

4.เป้าหมาย 
   ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลทับใต้ 
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5.สถานที่ด าเนินงาน 
เขตพ้ืนที่ต าบลทับใต้ 

6.วิธีการด าเนินการ 
๘. จัดท าโครงการเพ่ือขอรับการพิจารณาอนุมัติ 
๙. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ 
๑๐. แจกแผ่นพับให้แก่ประชาชนและส านักงานต่างๆในเขตพ้ืนต าบลทับใต้ 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

8.งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชองโครงการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ตัวชี้วัดหรือผลลัพธ์ 

๑.  ประชาชนได้มีความรู้  ความเข้าใจในการลดปริมาณขยะ และลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะ 
2. ประชาชนในต าบล มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและ

ผลกระทบที่เกิดจากขยะ    
3.  ประชาชนใน มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การน ากลับมาใช้ใหม่ 
4.  ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการก าจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี 
5.  ขยะในชุมชนมีปริมาณลดลง 
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มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทจุริต 
 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร (5 คะแนน) 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

 
 ล าดับที่ 1 

1.  ชื่อ : กิจกรรมจัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบัน  ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวี
ความรุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของ
ชาติ เป็นปัญหาล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจาก
เกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมักถูกมองจากสังคมภายนอกว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอรัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการ
ทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและ
ความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง  
  องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  ได้เห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่น ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรม สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  จึง
ได้ก าหนดให้มีกิจกรรมจัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทับ
ใต้   
3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ มีจิตส านึกใน
การเป็นข้าราชการที่ดี ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  3.2  เพ่ือให้มีระบบ และกลไกลในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
  3.3  เพ่ือให้ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยมีการพัฒนาศักยภาพและ
คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอรัปชั่นอย่างทั่วถึง 
 
 4.  เป้าหมาย 
  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล     
ทับใต้  และประชาชนในต าบลทับใต้มีจิตส านึกและความตระหนักในเรื่องของความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็น
ธรรม ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ไปในทางมิชอบ 
 
 5.  พื้นที่ด าเนินการ  
  ต าบลทับใต้  อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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6.  วิธีด าเนินการ 
   6.1จัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  
  6.2  ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ และติดประกาศ ณ ชุมชน/หมู่บ้าน ในพ้ืนที่ต าบลทับใต้ อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

  6.3  จัดท าบันทึกการลงลายมือชื่อรับทราบประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  ของข้าราชการฝ่ายการเมืองและพนักงานส่วนต าบลทุกคน  
 
7.  ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ 2561 – 2564 
 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ได้เบิกงบประมาณในการด าเนินการ 
 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  
 
10.  ผลลัพธ์ 
  10.1  ผู้บริหารให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  และส่งเสริมการ
บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ เป็นไปอย่างโปร่งใส ตามหลักหลักคุณธรรมจริยธรรม 
  10.2  การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ เป็นไปอย่างโปร่งใส ตามหลัก
หลักคุณธรรมจริยธรรม และบุคลากรมีจิตส านึกในการปฏิบัติงาน 
  10.3  การด าเนินการด้านป้องกันการทุจริตมีความเป็นระบบ ถูกต้อง และรวดเร็ว 

……………………………………………………… 
 

2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (15 คะแนน) 
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการ

บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อ   มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 

 

2. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ที่มีอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 
2552 ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 
พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการบริการ
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สาธารณะ การอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย และหลากหลายท าให้
การอนุมัติ อนุญาต ซึ่งเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ในบางครั้งอาจไม่คล่องตัว การมอบอ านาจหน้าที่ใน
การสั่งการอนุมัติ อนุญาต     ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝ่ายต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้เกิด
ความสะดอก รวดเร็ว และอ านาจ    ไม่กระจุกอยู่ที่ตัวผู้บริหารแต่เพียงผู้เดียว 
 เพ่ือให้การบริหาราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ   
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การออกค าสั่งมอบหมายของนายก ปลัด หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว และ    เป็นการกระจายอ านาจในการสั่งการและตัดสินไปยังปลัด อบต. และ
หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  
3.วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
3. เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4.เป้าหมาย 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
6.วิธีด าเนินการ 

1. ออกค าสั่งมอบหมายในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือสั่ง
การ 

2. จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 

3. จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  
8.งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน 
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 
3. ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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ล าดับที่ 2 
 

1.ชื่อ :  กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

2. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 
 

 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้ นใน       
การพัฒนาผลงานซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เรื่องการบริหารงานบุคคล ให้เกิดความโปร่งใส เพ่ือเป็นการ
สร้างขวัญก าลังใจ และเป็นแรงจูงใจให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความมุ่งมั่นในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนในพื้นท่ี 
 

3.วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ

ตรวจสอบได้ 
2. เพ่ือสร้างค่านิยมและสร้างขวัญก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความตั้งใจ สุจริต โปร่งใส 

4.เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
6.วิธีด าเนินการ 

1. แต่งตั้งคณะการการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลทับใต้  
โดยแต่งตัง้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ 
และพนักงานส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลโดยประกอบด้วยประธาน 
กรรมการหัวหน้าส่วน และข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็น
เลขานุการ 

3. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลทับใต้ 
เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมานผลการปฏิบัติราชการ 

4. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเลื่อนพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล
ทับใต้ 

5. คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบลพิจารณาทบทวนผลการพิจารณา 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบั ติราชการ          
ของพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
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คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
ส่วนต าบล 

6.ประกาศผลการพิจารณาอย่างเปิดเผยและให้โอกาสผู้รับการประเมินโต้แย้ง แสดงความเห็น และ
ตรวจสอบได ้
 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564) 
 

8.งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

---------------------------------------------------- 
 

 2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

 
 ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
2.หลักการและเหตุผล 
    กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Public Procurement) นับเป็นกระบวนการส าคัญใน
การขับเคลื่อนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือพัฒนาประเทศ แม้ว่าการจัดซื้อจัดจ้างจะมีขั้นตอนและกลไกควบคุม
ตรวจสอบที่รัดกุมอยู่ในระดับหนึ่ง แต่ปัญหาการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (Corruption in public 
procurement) ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่เสมอด้วยเหตุนี้ รัฐบาลหลายชุดที่ผ่านมาจึงพยายามปรับปรุงแก้ไข
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ทันสมัย โปร่งใส และใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งใน
ราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันได้มีการตราและประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขึ้นมา ซึ่งเนื้อหาสาระส าคัญเพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมภิบาล มี
การส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพ่ือ
ป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นที่น่าสนใจว่า กฎหมายจัดซื้อ
จัดจ้างเกิดข้ึนมาภายใต้บริบทของปัญหาการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งดูเหมือยากท่ีเยียวยาแก้ไข 
หากยังขาดซึ่งมาตรการหรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ป้องกันพฤติกรรมการทุจริต ดังนั้น งานทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหา
ดังกล่าว ประกอบกับปัจจุบันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (public Procurement) ซึ่งปัจจุบันใน
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ส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้น าระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 
2550 เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
เกี่ยวข้อง เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-gp) ระบบการบันทึกบัญชีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass) ระบบการบันทึกข้อมูลสารสนเทศ (e-plan) เป็นต้น เข้ามาเกี่ยวข้อง
กับแนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการที่จะต้องด าเนินงานให้มี
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และให้ภาคประชาชนไดมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพ่ือก่ อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานภาครัฐสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ตรวจสอบได ้
 

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพื่อเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล

ทับใต้ ให้ประชาชนได้มีส่วนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
2. เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการที่จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐและ
เอกชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่จะด าเนินการ 

  3. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้    
4.เพ่ือให้กระบวนการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง ด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
ข้อกฎหมาย และหรือหนังสือสั่งการได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ 

 

4.เป้าหมาย 
   1. หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
   2. ประชาชนทั่วไป สามารถตรวจสอบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว 
 
 

5.สถานที่ด าเนินงาน 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีการปฏิบัติตาม

แนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังนี้ 
1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเอกสารสิ่งพิมพ์ เช่น วารสาร หรือจัดส่งเอกสารไปยังหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน 
2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ

ทางราชการระดับต าบลอ าเภอหัวหิน (ชั้น 2 ) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานทางเว็บไซต์ 

www.tabtai.go.th  
4. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-gp) ของ

กรมบัญชีกลาง และระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Laas) ของ
กระทรวงมหาดไทย  

 
 
 
 

http://www.tabtai.go.th/
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6.วิธีการด าเนินการ 
 ขั้นเตรียมการ 

1. จัดท าแผนปฏิบัติราชการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เกี่ยวกับโครงการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ- จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ อ าเภอหัว
หิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2. ศึกษาระเบียบข้อกฎหมายรวมถึงหนังสือสั่งการเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง 

3. ศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-gp) ระบบการบันทึกบัญชีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) ระบบการบันทึกข้อมูลสารสนเทศ (e-plan) เป็นต้น เพ่ือให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

ขั้นด าเนินการ 
1. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง โดยด าเนินการจัดส่งประกาศและหนังสือ

ไปยังหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมีการปิดป้ายประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงาน และศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับอ าเภอให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. มีการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-gp) ระบบการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-laas) ระบบการบันทึกข้อมูลสารสนเทศ (e-plan)  

ขัน้ประเมินผล 
การบันทึกรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละปีงบประมาณ โดยการสรุปจ านวน
โครงการที่ได้มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับข้อมูลที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ  

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
8.งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชองโครงการ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/ตัวชี้วัดหรือผลลัพธ์ 

๑.  ภาคประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ กว้างขวางยิ่งขึ้น 

๒. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนสามารถเข้าถึงหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ภายใต้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
www.tabtai.go.th , www.gprocurement.go.th 

๓. ภาคประชาชนสามารถตรวจสอบการท างานของรัฐได้ เกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณของ
หน่วยงาน ภายใต้แนวคิด คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ 

๔. เป็นมาตรการหนึ่งเพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
-------------------------------------------------------- 

http://www.tabtai.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 

ล าดับที ่1 
 

1.  ชื่อกิจกรรม :   กิจกรรมการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
 

พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558  ตามมาตรา 7 ได้ก าหนดให้  “ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้
อนุญาตจะต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ  ขั้นตอน และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต   และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับ   ค าขอ.........”  โดยมีเป้าหมาย เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ  สร้างให้เกิดความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอนระยะเวลาให้ประชาชน
ทราบ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ จึงได้จัดท า “คู่มือส าหรับประชาชน” ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้องและประชาชนทั่วไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการต่อไป 

 
3.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
        2. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องและประชาชนใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ ให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบ และข้ันตอนในการปฏิบัติงาน  
  3. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
        3. เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
4.  เป้าหมาย 

ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
      -ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอย่างชัดเจน 
   -ได้รับบริการที่มีมาตรฐาน และมีความโปร่งใส 
   -ได้รับความพึงพอใจเพ่ิมขึ้นจากการมารับบริการ 
   -มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback) 

               ประโยชน์ต่อผู้ให้บริการ 
     -ให้บริการด้วยความโปร่งใส ลดการใช้ดุลยพินิจ ในการตัดสินใจ และลดความ

เสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่น 
   - สามารถติดตามและประเมินผลการให้บริการ ตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ เพ่ือน ามา

ปรับปรุงการให้บริการ 
   - พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
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5.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
6.  วิธีด าเนินการ 
  1. ส ารวจกระบวนงานในการให้บริการประชาชนของ อบต.ทับใต้  โดยยึดตามบัญชีคู่มือ
กลางส าหรับประชาชนที่มีส่วนราชการจัดท าให้และทางส านักงาน ก.พ.ร. ได้อนุมัติผ่านระบบสารสนเทศ
ของส านักงาน ก.พ.ร. 
  2. จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
  3.  ท าการติดประกาศหน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  
  4.  ลงประกาศประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์องค์การบริหารบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
 
7.  ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ 2561-2564 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินการ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัด , กองคลัง , กองช่าง , กองสาธารณสุข, กองสวัสดิการสังคม , กองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
10. ผลลัพธ์ 
  1. การปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
        2. เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องและประชาชนมีแนวทางในการด าเนินการ ให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบ และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน  
  3. เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
        4. เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
 

------------------------------------------------ 
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2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอนเปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล าดับที ่1 
 

๑. ชื่อกิจกรรม :  กิจกรรมลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน    

                     ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
 

 
๒.  หลักการและเหตุผล 

          พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๕๒ 

ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยอย่างน้อยต้องมี
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด      
  เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุข
ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กร มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง    องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้      
จึงได้จัดท าโครงการลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ โดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายเป็นส าคัญ 
๓.  วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑  เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 

  ๓.๒  เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

  ๓.๓  เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ 

  ๓.๔  เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

 
๔.  เป้าหมาย 

๔.๑  เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ให้
น้อยลง 

  ๔.๒  ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ  อนุญาต  การอนุมัติ  
และการปฏิบัติราชการใด ๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

  4.3 ปฏิบัติงานบริการประชาชนช่วงพักเท่ียง 

 
๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
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6.  วิธีด าเนินการ 

  ๑.   ส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริง  และพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง    การอนุญาต   การอนุมัติ    หรือการปฏิบัติราชการใด ๆ 
ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

  2.  ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  และประกาศกระบวนงาน
บริการประชาชนที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป  พร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 
  3.  มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน  และน าผล
ดังกล่าวมาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

          4 ปี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
 

8.  งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินการ  
  

9.  หน่วยงานรับผิดชอบ 

          ส านักงานปลัด , กองคลัง , กองช่าง , กองสาธารณสุข, กองสวัสดิการสังคม , กองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 

๘.  ผลลัพธ์ 
  ๑.   ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ  และมีความพึง
พอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่  

  ๒.  การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว  และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน 

๓.  การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 

4.  ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและ
ท าให้ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น  

 
--------------------------------------------------------------------------------- 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
(15 คะแนน) 

2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 

ล าดับที ่1 
 

๑. ชื่อ  กิจกรรมจัดท าประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 

2. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบัน  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ

รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ 
เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจาก
เกิดขึ้นทุกภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมักถูกมองจากสังคมภายนอกว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการ
ทุจริตตามสื่อและรายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและ
ความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 
3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็น
ปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้
สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแส
บริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริต
คอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้ บูรณาการ
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา 
ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจาก
ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคม
มิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมี
ศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับ
คะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยได้ก าหนด ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
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  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 าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น 

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะ ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการ
จัดท า แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมี ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง
แท้จริง 

องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ จึงได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพ่ือเป็นมาตรการแนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วน
ต าบลทับใต้  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการป้องกันการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส 
จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มี
ส่วนร่วม ในการรณรงค์ และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖   

 องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่น ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึง
ได้จัดท ากิจกรรมจัดท าประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ ขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริต ๔ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการในการด าเนินการเรื่องโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment-ITA) อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในองค์กร ให้สามารถท างานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ 

 

3. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม  

๓.๒. น าเสนอเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้เป็นตัวอย่างของการท าความดี การเสียสละ 
4. เป้าหมาย 
  หน่วยงานภาครัฐ เอกชน โครงการบ้านจัดสรรต่างๆทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ต าบลทับใต้ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
6. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑  จัดท ากิจกรรมเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
  ๖.๒  พิจารณากิจกรรมพร้อมอนุมัติกิจกรรม 
  ๖.๓  ด าเนินการตามกิจกรรม 
  ๖.๔  รายงานผลโครงการ 
7.ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
8. งบประมาณ   
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมร่วมหน่วยงานภายใน อบต.ทับใต้ 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑๐.๑  หนว่ยงานที่ช่วยเหลือกิจการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นที่ยอมรับของสังคม 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ล าดับที ่1 
 

๑.  ชื่อ  กิจกรรมจัดท าประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบัน  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ 
เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการ เมือง เนื่องจาก
เกิดขึ้นทุกภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมักถูกมองจากสังคมภายนอกว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการ
ทุจริตตามสื่อและรายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและ
ความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริต
คอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างเสริม
คุณธรรม และจริยธรรม โดยการสร้างจิตส านึก และปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีของสังคมตามนโยบายของรัฐบาล โดยการเผยแพร่ทางสื่อและกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ 
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการคิดดี ท าดี และสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ รวมถึงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในสังคมไทย โดยการรณรงค์ให้ ทุกภาคส่วนของสังคมได้ร่วมกันสร้างสรรค์
คนดี และยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ ความวิริยะ 
อุตสาหะ ความกล้าหาญ  เสียสละและด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งถือว่าเป็นหลักของการท าความดี  จึงได้จัดกิจกรรมจัดท า
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ประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจใน
การเป็นแบบอย่างที่ดีให้สังคม และเป็นที่ประจักษ์ของสังคมไทยปัจจุบัน ทั้งยังเป็นแนวทางในการพัฒนา
สังคม และประเทศชาติแบบยั่งยืน ให้อยู่อย่างร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขร่มเย็น ต่อไป   
๓.  วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑  เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม  

๓.๒. น าเสนอเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้เป็นตัวอย่างของการท าความดี การเสียสละ 
๓.๓  ส่งเสริมให้บุคคล นักเรียน นักศึกษา หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ร่วมกันกระท าความดี 

เพ่ือที่จะท าให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างของ การประพฤติปฏิบัติดี และเป็นที่ยอมรับในสังคมแห่ง
อารยประเทศ 

 

๔.  เป้าหมาย 
  เด็ก เยาวชน ประชนชน   หนว่ยงานภาครัฐ เอกชน โครงการบ้านจัดสรรต่างๆทั้งในพ้ืนที่
พ้ืนที่ต าบลทับใต้ 
 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
๖.  วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑  จัดท ากิจกรรมเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
  ๖.๒  พิจารณากิจกรรมพร้อมอนุมัติกิจกรรม 
  ๖.๓  ด าเนินการตามกิจกรรม 
  ๑. ศึกษาข้อมูลการด ารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคคลและองค์กรต่างๆ 
ทั้งจากสื่อ ไม่ว่า หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ระบบ social network นอกจากนี้ ยังมหีมู่บ้าน หน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เสนอข้ึนมาได้อีกทางหนึ่งด้วย  

๒. หลังจากเราได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้ว เราก็จะน าข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ เช่น ประวัติ 
และอาชีพ ลงพ้ืนที่ส ารวจ  

๓. จัดพิธีประกาศ มอบประกาศนียบัตร  
  ๖.๔  รายงานผลโครงการ 
 

๗.  ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมาณ   
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมร่วมผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ อบต.ทับใต้ 
 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑๐.๑  บุคคลทีด่ ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทับ
ใต้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นที่ยอมรับของสังคม 

………………………………………………………………….. 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต (20 คะแนน) 
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 

ล าดับที ่1 

1.ชื่อมาตรการ : มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

2.หลักการและเหตุผล 
 

  จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้
ก าหนดดัชนีในการประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรม เป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล ปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร และลักษณะงานของหน่วยงานที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต 
  ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กร การสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการ
ทุจริตภายในองค์กร 
  มาตรการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการถือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและการ
ปฏิญาณร่วมกันในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3.วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือให้มีเครื่องมือและข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง สุจริต โปร่งใส 
- เพ่ือสร้างความตระหนักให้คนในองค์กรเก่ียวกับการปฏิบัติงานราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส 

4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 

5.พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 

6.วิธีด าเนินการ 
- จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
- รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
- แจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ๔ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านัก/กอง/ฝ่าย ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
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10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1.  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

2. สร้างความตระหนักให้คนในองค์กรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการเป็นไปด้วยความโปร่งใส 

---------------------------------------------------- 

2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ล าดับที ่1 

 

1.  ชื่อ  มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบัน  ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวี
ความรุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของ
ชาติ เป็นปัญหาล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจาก
เกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมักถูกมองจากสังคมภายนอกว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอรัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการ
ทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและ
ความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง  
  องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  ได้เห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่น ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรม สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
และเพ่ือให้ประชาชนมีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตคอรัปชั่น  จึงได้ก าหนดให้มีมาตรการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ข้ึน 
3.  วัตถุประสงค์  
  3.1  เพ่ือให้มีระบบ และกลไกลในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
  3.2  เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  
 4.  เป้าหมาย 
  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทับใต้  และประชาชนในต าบลทับใต้มีจิตส านึกและความตระหนักในเรื่องของความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็น
ธรรม ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ไปในทางมิชอบ  
 5.  พื้นที่ด าเนินการ  
  ต าบลทับใต้  อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
6.  วิธีด าเนินการ 
   6.1  เสนอค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
เพ่ือให้ผู้บริหารลงนามออกค าสั่ง   
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  6.2  ติดประกาศ ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทับใต้ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ และประชาสัมพันธ์ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนฯ ณ 
ชุมชน/หมู่บ้าน พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 

 

  6.3  จัดท าคู่มือการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน 
7.  ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ 2561 – 2564 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ได้เบิกงบประมาณในการด าเนินการ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  
10.  ผลลัพธ์ 
  10.  การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ เป็นไปอย่างโปร่งใส ตามหลัก
หลักคุณธรรมจริยธรรม และบุคลากรมีจิตส านึกในการปฏิบัติงาน 
  10.2  การด าเนินการด้านป้องกันการทุจริตมีความเป็นระบบ ถูกต้อง และรวดเร็ว 

……………………………………………………… 
 

2.5.3  ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

 

ล าดับที่ 1 
1.  ชื่อ  มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก/ประชาชนกล่าวหา

เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ” 

 

2.  หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบัน  ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวี
ความรุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของ
ชาติ เป็นปัญหาล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจาก
เกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมักถูกมองจากสังคมภายนอกว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอรัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการ
ทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและ
ความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง  
  องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  ได้เห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่น ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรม สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
และเพ่ือให้ประชาชนมีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตคอรัปชั่น  จึงได้ก าหนดให้มี มาตรการด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก/ประชาชน กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทับใต ้ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
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3.  วัตถุประสงค์  
  3.1  เพ่ือให้มีระบบ และกลไกลในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
  3.2  เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  
 4.  เป้าหมาย 
  ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทับใต้  และประชาชนในต าบลทับใต้มีจิตส านึกและความตระหนักในเรื่องของความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็น
ธรรม ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ไปในทางมิชอบ  
 5.  พื้นที่ด าเนินการ  
  ต าบลทับใต้  อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
6.  วิธีด าเนินการ 
   6.1  เสนอค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
เพ่ือให้ผู้บริหารลงนามออกค าสั่ง   
  6.2  ติดประกาศ ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทับใต้ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ และประชาสัมพันธ์ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนฯ ณ 
ชุมชน/หมู่บ้าน พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
  6.3  กรณีมีเรื่องร้องเรียนว่าบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ทุจริต  ผู้รับเรื่อง
ร้องเรียนต้องรีบรายงานเสนอผู้บริหาร  เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และในกรณีที่มีมูลความ
จริงผู้บริหารท้องถิ่น พิจารณาออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยต่อไป   
7.  ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -  2564 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ได้เบิกงบประมาณในการด าเนินการ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
  งานกฎหมายและคดี  ส านักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  
10.  ผลลัพธ์ 
  10.1  การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ เป็นไปอย่างโปร่งใส ตามหลัก
หลักคุณธรรมจริยธรรม และบุคลากรมีจิตส านึกในการปฏิบัติงาน 
  10.2  การด าเนินการด้านป้องกันการทุจริต มีความเป็นระบบ ถูกต้อง และรวดเร็ว 
 

……………………………………………………… 
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มิติที่ 3  การส่งเสรมิบทบาทและการมีส่วนรว่มของภาคประชาชน 
 

 3.1 จัดใหม้ีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน (15 คะแนน)  

3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 

ล าดับที่ 1 
 

1.  ชื่อ  กิจกรรมปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ทับใต้ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
2.  หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมาตรา 9 บัญญัติภายใต้ 
บังคับ มาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยที่
ก าหนดไว้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) - (8) ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนดตามบทบัญญัติดังกล่าว ซึ่งตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว และตามประกาศ
ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว
ได้ก าหนดไว้ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง จะต้องมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือเป็นสถานที่จัดเตรียมข้อมูลข่าวสาร
อย่างน้อยตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู เพ่ือให้การด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ ได้เห็นถึงความส าคัญของการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
เพ่ือให้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงจัดการประชุมให้กับพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ เพื่อให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามระเบียบของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
และให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง 
3.วัตถุประสงค ์
  1.  มีการให้บริการประชาชนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
  2.  ศูนย์ข้อมูลมีข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายก าหนดให้ประชาชนเข้าตรวจสอบได้ 
4.เป้าหมาย 

 ประชาชนในต าบลทับใต้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้ 
  

5.พื้นที่ด าเนินการ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ ต าบลทับใต้  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

6.วิธีด าเนินการ 
 1.  เสนอผู้บริหารท้องถิ่น ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่เป็น

ปัจจุบัน 
 2.  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนสามารถข้อข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ชัดเจน 

บริเวณด้านหน้า ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  
 3.  จัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ได้ก าหนดไว้  
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 4.  จัดท าประชาสัมพันธ์การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลทับใต้ และชุมชน/หมู่บ้าน ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  
7.ระยะเวลาด าเนินการ 

            ปีงบประมาณ 2561 – 2564 
8.งบประมาณด าเนินการ 

           ไม่ได้เบิกงบประมาณในการด าเนินการ 
9.ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
10.ผลลัพธ์ 
  1.  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  2.  ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 

…………………………………………………… 
 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน (15 คะแนน) 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนนิกิจการ ตาม

อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่และสุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

 
ล าดับที่ 1 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการจัดท า/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖๔)  

2. หลักการและเหตุผล  
   

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) 
พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 
2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
ก าหนดให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนา 
รับทราบปัญหา ความต้องการ ฯลฯ ของประชาชนในท้องถิ่นมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาท้องถิ่น โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบฯ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  การจัดท า
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา 
ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  เพ่ือก าหนดทิศทางในการพัฒนา
ตามกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ   โดยการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน   ซึ่ง
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ได้มีการจัดท าและปรับปรุงแผนพัฒนาให้มีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนเป็นประจ าทุกปี   เพ่ือด าเนินการได้อย่างเป็นระบบในภาพรวมทุก
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กระบวนการ   และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น   จึงต้องมีกระบวนการและ
การวางแผนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดี  

3.วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้สามารถสนองต่อความต้องการของประชาชน   รวมถึงแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และการจัดท างบประมาณประจ าปี 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  และเปิดโอกาสให้ประชาชน
เสนอความคิดเห็นผ่านประชาคมท้องถิ่น 
 ๓. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความประหยัดมากข้ึน 
 ๔. เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมและการบูรณาการแผนงาน / โครงการต่าง ๆ กับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น  

4. เป้าหมาย 
 จัดท า/ทบทวนแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

ต าบลทับใต้ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

6.วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดหาและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ   
 ๒. จัดท าโครงการ      
 ๓. วิเคราะห์ศึกษาโครงการก่อนขออนุมัติผู้บังคับบัญชา  
 ๔. ขออนุมัติโครงการ/จัดเตรียมงบประมาณ    

๕. แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2559 

 - คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
 - คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
 - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ทั้งสามคณะฯ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ      
๖. แต่งตั้งคณะท างานการจัดท าประชาคมท้องถิ่น    

 ๗. ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานชุดต่าง ๆ     
๘. ด าเนินการออกท าประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและระดับต าบล  

 ๙. บูรณาการปัญหาต่าง ๆ ที่ชุมชน/หน่วยงานต่าง ๆ เสนอ  
 ๑๐. จัดท า/ทบทวน /ปรับปรุง/ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    
 ๑๑. ด าเนินการตามข้ันตอนระเบียบฯ ก่อนประกาศใช้  
 ๑๒. จัดท ารูปเล่มฉบับจริงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
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8. งบประมาณ 
 ปีงบประมาณละ 50,000  บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
 ๑. ประชาชนมีความเข้าใจในกิจการและอ านาจหน้าที่ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒. เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ 
 ๓. เกิดการบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานร่วมกัน 
 ๔. การพัฒนาในพื้นที่ต าบลทับใต้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ท าให้มีชีวิตและความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ล าดับที่ 2 
1.  ชื่อ  กิจกรรมการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  
ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ  มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ  ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็น  มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ  และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ  
  ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  
ควบคู่กับการพัฒนาบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข  ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ     ด้วยความรวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  อีกทั้งเพ่ือเป็นศูนย์รับแจ้ง
เบาะแสการทุจริต  หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ทับใต้  จึงได้ก าหนดให้มีกิจกรรมด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ขึ้น 
3.  วัตถุประสงค์  
  3.1  เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  มีขั้นตอน / กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
  3.2  เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด  ระเบียบ  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
จัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 
  3.3  เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  
 4.  เป้าหมาย 
  ประชาชนต าบลทับใต้ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ   
 5.  พื้นที่ด าเนินการ  
  ต าบลทับใต้  อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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6.  วิธีด าเนินการ 
   6.1  เสนอค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทับใต้ เพ่ือให้ผู้บริหารลงนามออกค าสั่ง   
  6.2  ติดประกาศ ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทับใต้ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ และประชาสัมพันธ์ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนฯ ณ 
ชุมชน/หมู่บ้าน พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
  6.3  จัดท าคู่มือการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน 
7.  ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ได้เบิกงบประมาณในการด าเนินการ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  
10.  ผลลัพธ์ 
  10.1  การด าเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้             
มีประสิทธิภาพ และระบบการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอน  รวดเร็ว  
  10.2  ประชาชนในต าบลทับใต้  ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

……………………………………………………… 
 

3.2.2  มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ โดยสะดวก  
 

ล าดับที่ 1 
 

1.   ชื่อโครงการ :  โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้เคลื่อนที่ ท้องถิ่นสัมพันธ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
                  ในการให้บริการประชาชน   

2.   หลักการและเหตุผล 
  

  จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน   การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน  ไม่
ว่าจะเป็นด้านสาธารณูปโภค   และสาธารณูปการ  ด้านการศึกษา   ด้านศาสนาและวัฒนธรรม   ล้วนแล้ว
เป็นหน้าที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในระดับราก
หญ้ามากที่สุด   และเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา   อีกทั้ง พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  5  พ.ศ. 2546   ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล   
มีหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ   สังคม  การเมืองและวัฒนธรรม   รวมทั้งการปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล   ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน   โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ เพราะ
ประชาชนเป็นตัวแปรส าคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน    
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    ดังนั้นเพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐ  ตามกรอบกฎหมายที่กล่าวมาแล้ว  องค์การ
บริหารส่วนต าบลทับใต้  จึงได้จัดท าโครงการองค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
เคลื่อนที่ ท้องถิ่นสัมพันธ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560  ขึ้น  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร   ร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพ่ือรับทราบปัญหา
ต่าง ๆ  ของประชาชนในท้องถิ่น   อย่างมีประสิทธิผล   นอกจากนี้   องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้    ยัง
ได้ให้บริการกับประชาชนในงานด้านต่าง ๆ  คือ  ส่วนการคลังได้ให้บริการรับช าระภาษีท้องที่และภาษีอ่ืน ๆ  
และส่วนโยธาให้บริการเกี่ยวกับงานการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่   และ
หน่วยงานอ่ืน ๆ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทับใต้ ตลอดจนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนมาแนะน า
แนวการศึกษาให้ผู้ที่สนใจเข้ารับการศึกษาตลอดจนร่วมซักถามปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานของทางคณะ
ผู้บริหาร ซึ่งจะมาตอบปัญหาข้อข้องใจและร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นท่ี  ดังกล่าวด้วย 

3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1   เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ  และคนพิการ 
 3.2   เพ่ือสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้เกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 3.3   เพ่ือให้บริการประชาชนในด้านการรับช าระค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติและภาษีอ่ืน ๆ 
 3.4  เพ่ือให้บริการประชาชนในด้านการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับงานโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการอื่น ๆ 
 3.5  เพ่ือบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนที่มารับบริการ 
 3.6  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการประชาชนได้ดียิ่งข้ึน 
 3.7  เพื่อลดขั้นตอนการบริการประชาชนให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 3.8  เข้าถึงชุมชนเพื่อรับทราบปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไป 
 3.9  เพื่อให้การบริหารองค์กรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

4.  เป้าหมาย 
 ให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 

ผู้ร่วมโครงการ 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทับใต้ 
2. ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต าบลทับใต้ 
3. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนต าบลทับใต้ 
4. สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 

  5. ก านัน / ผู้ใหญ่บ้าน 14 หมู่บ้าน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ต าบลทับใต้ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติโครงการ 
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 2.  จัดประชุมพนักงานส่วนต าบลเพ่ือวางแผนการให้บริการ  ออกค าสั่ง/มอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบ 
 3.  ประสานส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 4.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบโดยใช้เสียงตามสาย  ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซน์                    
ส่งหนังสือแจ้งก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่  
 5.  ออกพ้ืนที่เพ่ือให้บริการประชาชนตามก าหนดการ  โดยมีรายละเอียด   ดังนี้ 
  5.1  รับช าระค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัติและภาษีอ่ืน ๆ 
  5.2  รับแจ้งเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสาธารณูปการต่าง ๆ 
และด้านอ่ืน ๆ รวมทั้งตอบข้อสังเกตปัญหาของประชาชน 
  5.3  ให้ความรู้เกี่ยวกับการคนพิการ  ผู้สูงอายุ 
  5.4  บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนที่มารับบริการ 
  5.5  ให้ความรู้เรื่องการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
  5.6  ให้ความรู้เรื่องการขออนุญาตขุดดิน ถมดิน 
  5.7  แนะแนวด้านการศึกษาต่อของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนต าบลทับใต้ 
  5.8  รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 

7.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564) 

8.   งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณละ 30,000  บาท 
 

9.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้และอ าเภอหัวหิน 

 

10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/ตัวช้ีวัดหรือผลลัพธ์ 
1. ประชาชนได้เสนอสภาพปัญหาและความต้องการในชุมชนของตนเองเพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลทับใต้ทราบ 

 2. ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการมารับบริการการรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่และภาษีอ่ืน  ๆ
 3.  ผู้สูงอายุและคนพิการได้รับความสะดวกสบายในการรับบริการ 
 4.  ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ในทันที 
 5.  ประชาชนได้ทราบนโยบายและทิศทางการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น 
 6.  ประชาชนเกิดจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบลทับใต ้
 7.  ประชาชนได้รับบริการจากหน่วยงานอื่น ๆ  ที่มาให้บริการ 
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ล าดับที่ 2 
 

1.  ชื่อ  กิจกรรมการด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  
ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ  มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ  ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็น  มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ  และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ  
  ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  
ควบคู่กับการพัฒนาบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข  ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ     ด้วยความรวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  อีกทั้งเพ่ือเป็นศูนย์รับแจ้ง
เบาะแสการทุจริต  หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ทับใต้  จึงได้ก าหนดให้มีกิจกรรมด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ขึ้น 
 
3.  วัตถุประสงค์  
  3.1  เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  มีขั้นตอน / กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
  3.2  เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด  ระเบียบ  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
จัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 
  3.3  เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  
 4.  เป้าหมาย 
  ประชาชนต าบลทับใต้ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ   
 5.  พื้นที่ด าเนินการ  
  ต าบลทับใต้  อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
6.  วิธีด าเนินการ 
   6.1  เสนอค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทับใต้ เพ่ือให้ผู้บริหารลงนามออกค าสั่ง   
  6.2  ติดประกาศ ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทับใต้ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ และประชาสัมพันธ์ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนฯ ณ 
ชุมชน/หมู่บ้าน พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
  6.3  จัดท าคู่มือการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน 
7.  ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
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8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ได้เบิกงบประมาณในการด าเนินการ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  
10.  ผลลัพธ์ 
  10.1  การด าเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้             
มีประสิทธิภาพ และระบบการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอน  รวดเร็ว  
  10.2  ประชาชนในต าบลทับใต้  ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

……………………………………………………… 
 

3.2.3  มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง
การได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

  
ล าดับที่ 1 

 

๑. ชื่อ  มาตรการแก้ไขปัญหาเหตุเดือนร้อนร าคาญด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๒. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ได้ก าหนดแนวทางเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเหตุ
ร าคาญไว้ในมาตรา 25 ถึงมาตรา 28  โดยให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่จะตรวจสอบ          
ให้ค าแนะน า หรือออกค าสั่งเพ่ือแก้ไขหรือระงับเหตุร าคาญนั้น  ซึ่งการด าเนินงานอาจต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหลายหน่วยงานหรืออาศัยเทคโนโลยีช่วยประกอบการวินิจฉัย รวมทั้งใช้ทักษะในการใช้ดุลย
พินิจ          ในสถานการณ์ต่างๆ  ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของท้องถิ่นที่แตกต่างกัน  ดังนั้น การมีแนวทาง
ปฏิบัติไว้จะท าให้    ลดภาระหรือปัญหาอุปสรรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเหตุร าคาญได้ 

ในปัจจุบันเขตพ้ืนที่ต าบลทับใต้  มีการขยายตัวของชุมชนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  มีการ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและการเจริญเติบโตภาคบริการที่ไม่ได้มีการวางแผนที่ดี  ผู้ประกอบการและ
ประชาชน      ยังขาดความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ จึงก าหนดให้มี
มาตรการการแก้ไขปัญหาเหตุเดือนร้อนร าคาญด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาขัดแย้งเหตุร าคาญ  

 

3.วัตถุประสงค์ของมาตรการ 
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุร าคาญตามแนวทางของ

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
4.เป้าหมาย 
   ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลทับใต้ 
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5. วิธีการด าเนินการ 
๑. การรับแจ้งเหตุร าคาญ/เรื่องร้องเรียน 
๒. การตรวจสอบหาข้อเท็จจริง 

การตรวจสอบเหตุร าคาญมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงว่ามี เหตุร าคาญที่ก่อให้เกิด
ความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ พร้อมทั้งรายละเอียดที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
การวางแผนแก้ไขและระงับเหตุร าคาญ 

    การลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  
๒.๑ ข้อมูลทางกายภาพ  สามารถท าได้โดยการสัมภาษณ์ สอบถามข้อมูลแวดล้อม จากประชาชน   

ที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงแหล่งหรือ สถานที่เกิดเหตุร้องเรียน รวมทั้งผู้ประกอบกิจการหรือเจ้าของอาคาร
สถาน ประกอบกิจการ 

 - ข้อมูลบุคคลที่ร้องเรียน  
 - ข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบกิจการหรือแหล่งที่เป็น สาเหตุของข้อร้องเรียน 
 - ข้อมูลทั่วไป เช่น จ านวนผู้ที่ได้รับผลกระทบ ความ รุนแรงมากน้อยแค่ไหน ก่อให้เกิด

ความเสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือไม่อย่างไร 
 ๒.๒ ข้อมูลจากการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ภายหลังจากได้ทราบข้อมูลทาง

กายภาพด้วยการสอบถามและสังเกตการณ์แล้ว เจ้าหน้าที่จะต้องด าเนินการตรวจวิเคราะห์ทางด้าน
สิ่งแวดล้อมด้วยการ ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพ่ือน าผลที่ได้เป็นข้อมูลประกอบการวินิจฉัย เหตุร าคาญ 
และเพ่ือให้        การแปรผลมีความน่าเชื่อถือ 

๓. การวินิจฉัยและรายงานผลการตรวจสอบเหตุร าคาญ 
 หลังจากการลงพ้ืนที่ตรวจสอบสถานที่และพฤติกรรมที่คาดว่าจะ ก่อให้เกิดเหตุร าคาญ

ตามท่ีได้รับแจ้งแล้ว น าข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ รวมถึงข้อมูลจากการตรวจวัดทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือ
การตรวจวัดทาง  ห้องปฏิบัติการ (ถ้ามี) มาสรุปวิเคราะห์เพื่อวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนดังกล่าวว่าเป็น เหตุ
ร าคาญหรือไม่ และจัดท ารายงานผลการตรวจสอบปัญหาเหตุร าคาญแจ้ง ผู้เกี่ยวข้องทราบ ดังนี้ 

 ๓.๑ การด าเนินการตรวจสอบเหตุร้องเรียนทุกกรณีจะต้องมีการ สรุปผลการด าเนินการทุก
ขั้นตอน เพ่ือรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบตาม ล าดับ 

 ๓.๒  ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนที่เป็นทางการ ให้แจ้งผลการตรวจสอบ และการด าเนินการของ
หน่วยงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

 ๓.๓ การรายงานผลต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพ่ือให้เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นพิจารณาออกค าสั่งให้            
ผู้ถูกร้องเรียนด าเนินการแก้ไข โดยส าเนาบันทึก ผลการตรวจสอบเบื้องต้นที่ได้ส่งให้ผู้ถูกร้องเรียนทราบ   

 ๓.๔   ในกรณีสภาพปัญหาที่พบไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ด าเนินการ รายงานผลการตรวจสอบ
เบื้องต้นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหา ในแต่ละกรณีเพ่ือประสานงานในการตรวจสอบและ
ระงับเหตุร าคาญต่อไป 

๔. การระงับเหตุร าคาญ 
 ๔.๑ กรณีท่ีวินิจฉัยแล้วพบว่าไม่เป็นเหตุร าคาญ เจ้าพนักงาน ท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขต้องแจ้งให้ผู้ร้องทราบ (ถ้าผู้ร้องแจ้งที่ อยู่ให้ทราบ) เรื่องร้องเรียนถือเป็นอันยุติ 
 ๔.๒ กรณีท่ีวินิจฉัยแล้วพบว่าเป็นเหตุร าคาญ ให้บันทึกข้อเท็จจริง ที่ตรวจพบ และข้อแนะน าเพ่ือ

การปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ดังตัวอย่างที่ ๓) และส าเนาให้ผู้ก่อเหตุร าคาญทราบ หาก
ครบก าหนดให้ ปรับปรุงแก้ไขตามระยะเวลาที่ระบุในแบบตรวจแนะน าแล้ว ผู้ก่อเหตุร าคาญ ยังไม่ปรับปรุง



63 
 

 
 

แก้ไข   เพ่ือระงับเหตุร าคาญ เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีหน้าที่ ต้องเสนอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มีอ านาจใน
เขตท้องถิ่นนั้น ออกค าสั่งเป็น หนังสือให้ผู้ที่ก่อเหตุ (กรณีที่เกิดในที่หรือทางสาธารณะ) หรือให้เจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองสถานที่เอกชน (กรณีท่ีเกิดในสถานที่เอกชน) เพ่ือให้ปรับปรุง แก้ไข หรือระงับเหตุร าคาญ 

 ๕. การติดตามผลการแก้ ไขเหตุร าคาญ 
        เมื่อครบก าหนดเวลาที่ให้ไว้ในค าสั่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขต้อง ไปตรวจสอบว่ามีการ

ปรับปรุงแก้ไขหรือไม่อย่างไร ในกรณีที่ไม่มีการแก้ไข โดยเหตุผลอันสมควรก็เป็นอ านาจของเจ้าพนักงานฯ 
ที่จะผ่อนผันระยะเวลา ตามข้อเท็จจริงได้ ตามความเหมาะสมแต่หากเป็นกรณีท่ีผู้รับค าสั่งไม่ใส่ใจ หรือไม่
น าพาต่อค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็อาจ ด าเนินการได้๒ กรณีคือ 

  ๕.๑ กรณีท่ีเหตุร าคาญเกิดในที่หรือทางสาธารณะ เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข ต้องพิจารณาว่า เหตุร าคาญนั้นยังคงเกิดขึ้น และก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
หรือไม่ - ถ้าไม่เป็นอันตรายอย่างร้ายแรง ก็ให้ด าเนินการลงโทษ ผู้ก่อให้เกิดเหตุร าคาญนั้น โดยเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นอาจด าเนินการเปรียบเทียบ ปรับ หรือด าเนินคดีทางศาล แล้วแต่กรณีตามอ านาจในมาตรา ๘๕ 
วรรค ๓ - ถ้าเป็นอันตรายอย่างร้ายแรง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ร่วมกับเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือมิให้เป็น อันตรายต่อสุขภาพของประชาชนต่อไป โดยคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากผู้ที่ ก่อ
เหตุร าคาญนั้น แล้วให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการเปรียบเทียบปรับ  หรือด าเนินคดีทางศาล แล้วแต่
กรณีตามอ านาจในมาตรา ๘๕ วรรค ๓ และ หากผู้ที่ก่อเหตุไม่ยินยอมเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าว เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก็สามารถ ฟ้องเรียกค่าใช้จ่ายทางศาลได้ด้วย 

  ๕.๒ กรณีท่ีเหตุร าคาญเกิดในสถานที่เอกชน เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข      
ต้องพิจารณาว่าเหตุร าคาญนั้นยังคงเกิดขึ้น และ ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพหรือไม่ 

 - หากเหตุร าคาญยังคงเกิดขึ้น แต่ไม่เป็นอันตรายอย่าง ร้ายแรง เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้า
พนักงานสาธารณสุข อาจร่วมกันด าเนินการแก้ไขในสถานที่เอกชนนั้นได้ โดยคิดค่าใช้จ่ายจากเจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองสถานที่นั้น แล้วให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการลงโทษ โดยการเปรียบเทียบปรับ หรือ
ด าเนินคดีทางศาล แล้วแต่กรณี ตามอ านาจใน มาตรา ๘๕ วรรค ๓ และหากผู้ที่ก่อเหตุไม่ยินยอมเสีย
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว          เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายทางศาลได้ด้วย - หากเหตุ
ร าคาญยังคงเกิดขึ้น และเป็นอันตรายอย่าง ร้ายแรงต่อสุขภาพ นอกจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะด าเนินการ
ลงโทษ โดย การเปรียบเทียบปรับ หรือด าเนินคดีทางศาล แล้วแต่กรณี ตามอ านาจใน มาตรา ๘๕ วรรค ๓ 
ต่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่เอกชนนั้นแล้ว  เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาจเสนอให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นออกค าสั่งเป็นหนังสือ ห้ามมิให้ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่า 
จะได้มีการระงับเหตุร าคาญนั้นแล้วก็ได้ ซึ่งกรณีนี้ก็จะมีผลคล้ายกับการสั่งให้ หยุดด าเนินกิจการนั่นเอง 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

๔. สถานที่ด าเนินงาน 
เขตพ้ืนที่ต าบลทับใต้ 

๕. หน่วยงานผู้รับผิดชองโครงการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
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๖. งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. การปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๒. ผู้ประกอบการและประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม 
๓. พนักงานเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเพ่ิมข้ึน 

ล าดับที่ 2 
 

1.  ชื่อ  กิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  
ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ  มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ  ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็น  มีการปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ  และมีการประเมินผลการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ  
  ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  
ควบคู่กับการพัฒนาบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข  ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ    ด้วยความรวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  อีกทั้งเพ่ือเป็นศูนย์รับแจ้ง
เบาะแสการทุจริต  หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ทับใต้  จึงได้ก าหนดให้มีกิจกรรมรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
3.  วัตถุประสงค์  
  3.1  เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียน / ร้องทุกข์  ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  มีขั้นตอน / กระบวนการ  และแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
  3.2  เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อก าหนด  ระเบียบ  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
จัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  ที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธิภาพ 
  3.3  เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  
 4.  เป้าหมาย 
  ประชาชนต าบลทับใต้ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ   
 5.  พื้นที่ด าเนินการ  
  ต าบลทับใต้  อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
6.  วิธีด าเนินการ  
  6.1  จัดท าคู่มือการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน    
  6.2  จัดท าสมุดควบคุมการด าเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียน ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
คู่มือการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้   



65 
 

 
 

  6.3  ด าเนินงานตามคู่มือการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  และ
รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ทราบ  ภายในก าหนดระยะเวลาตามคู่มือฯ 
  6.4  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน  จัดการเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ          
ทุก   6  เดือน  รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน ได้ทราบ 
7.  ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ได้เบิกงบประมาณในการด าเนินการ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  
10.  ผลลัพธ์ 
  10.1  การด าเนินงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้             
มีประสิทธิภาพ และระบบการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอน  รวดเร็ว  
  10.2  ประชาชนในต าบลทับใต้  ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

……………………………………………………… 
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(15 คะแนน)  
3.3.1  ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ  

 
ล าดับที่ 1 

 

1.   ชื่อมาตรการ :   มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 

2.   หลักการและเหตุผล 
  

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  ๒๕59 ก าหนดให้มีองค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือ
ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนา 
โดยในการจัดท าร่างแผนพัฒนาให้องค์การบริหารส่วนต าบล น าปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชน  ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เสนอปัญหาความต้องการไปยังองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยงานอื่น ๆ ตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
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3.  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ทั้งสองคณะ ได้ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนาในการจัดท าร่างแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับใต้ และน าปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เกินศักยภาพของชุมชนที่จะ
ด าเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาแต่หากเกินศักยภาพองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ให้
เสนอปัญหาความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานอื่น ๆ ตามอ านาจหน้าที ่

2. เพ่ือให้คณะกรรมการฯ พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด าเนินงาน 
3.  เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของ

งานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 

4. เพ่ือให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 

5. เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแต่งตั้งท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน
อ่ืนเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  6. เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ประสานกับประชาคมหมู่บ้านและประชาคมระดับต าบลในการ
รวบรวมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดท าเป็นโครงการหรื อกิจกรรมเพ่ือ
ประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต ้

4.  เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทน
ประชาคมท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

6.  วิธีด าเนินการ 
 1.  จัดท าบันทึกเสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาและ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตามระเบียบฯ เพ่ือให้ผู้บริหารพิจารณาผ่านสภาฯ 
 2. จัดท าค าสั่ งโดยผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 4. แจ้งหนังสือค าสั่งกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบค าสั่งและอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ 
 5.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบโดยติดบอร์ดประชาสัมพันธ์  
 6. จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาและคณะกรรมการพัฒนาฯ ใน
การจัดท าร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด าเนินงาน ตามระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
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 7. สรุปข้อมูลที่ ได้จากการประชุมคณะกรรมการฯ และจัดท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการฯ เพ่ือน าร่างแผนพัฒนาและร่างแผนด าเนินงานเสนอผู้บริหารเพ่ือให้ผู้บริหารน าร่างแผนฯ 
เสนอต่อสภาฯ ให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ตามระเบียบฯ    

7.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564) 

8.   งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้และอ าเภอหัวหิน 

 

10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/ตัวช้ีวัดหรือผลลัพธ์ 
  1.  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผน ทราบนโยบายและทิศทางการบริหารงาน
ของผู้บริหารท้องถิ่นในการด าเนินการโครงการพัฒนาต่าง ๆในพ้ืนที่ต าบลทับใต้ 
  2.  ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ และเสนอสภาพปัญหาและความต้องการ
ในชุมชนของตนเอง เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ทราบเป็นแนวทางในการพัฒนาและด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
  3.   ประชาชนเกิดจิตส านึกในการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
  4.  เกิดการบูรณาการร่วมกันในการท างานทุกภาคส่วน ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง 

ล าดับที่ 2 
 

1.   ชื่อโครงการ :   กิจกรรมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและประชาคมระดับต าบล 

2. หลักการและเหตุผล  
   

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) 
พ.ศ. 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 
2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
ก าหนดให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนา 
รับทราบปัญหา ความต้องการ ฯลฯ ของประชาชนในท้องถิ่นมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาท้องถิ่น โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบฯ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  การจัดท า
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา 
ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  เพ่ือก าหนดทิศทางในการพัฒนา
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ตามกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ   โดยการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน   ซึ่ง
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ได้มีการจัดท าและปรับปรุงแผนพัฒนาให้มีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชน เพ่ือด าเนินการได้อย่างเป็นระบบในภาพรวมทุกกระบวนการ    และ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น   จึงต้องมีกระบวนการวางแผนและประชาคม
ท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและระดับต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

3.วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้สามารถสนองต่อความต้องการของประชาชน   รวมถึงแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และการจัดท างบประมาณประจ าปี 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  และเปิดโอกาสให้ประชาชน
เสนอความคิดเห็นผ่านประชาคมท้องถิ่น 
 ๓. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความประหยัดมากข้ึน 
 ๔. เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมและการบูรณาการแผนงาน / โครงการต่าง ๆ กับองค์กรหรือหน่วยงานอื่น  

4. เป้าหมาย 
 ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับต าบล เพ่ือจัดท า/ทบทวนแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
รวมถึงฉบับเพ่ิมเติม และแก้ไข เปลี่ยนแปลง (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

ต าบลทับใต้ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

6.วิธีด าเนินการ 
 ๑. จัดหาและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ   
 ๒. จัดท าโครงการ      
 ๓. วิเคราะห์ศึกษาโครงการก่อนขออนุมัติผู้บังคับบัญชา  
 ๔. ขออนุมัติโครงการ/จัดเตรียมงบประมาณ    

๕. แต่งตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2559 

 - คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
 - คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
 - คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ทั้งสามคณะฯ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ      
๖. แต่งตั้งคณะท างานการจัดท าประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและระดับต าบล    

 ๗. ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานชุดต่าง ๆ     
๘. ด าเนินการออกท าประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและระดับต าบล  

 ๙. บูรณาการปัญหาต่าง ๆ ที่ชุมชน/หน่วยงานต่าง ๆ เสนอ  
 ๑๐. จัดท า/ทบทวน /ปรับปรุง/ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี    
 ๑๑. ด าเนินการตามข้ันตอนระเบียบฯ ก่อนประกาศใช้  
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 ๑๒. จัดท ารูปเล่มฉบับจริงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ   

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 

10. ตัวชี้วัด / ผลลัพธ์ 
 ๑. ประชาชนมีความเข้าใจในกิจการและอ านาจหน้าที่ต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒. เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ 
 ๓. เกิดการบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานร่วมกัน 
 ๔. การพัฒนาในพื้นที่ต าบลทับใต้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ท าให้มีชีวิตและความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

------------------------------------------------------ 
 

3.3.3 ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
 

ล าดับที่ 1 
 

1.   ชื่อโครงการ :   มาตรการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 

2.   หลักการและเหตุผล 
   

   องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจหน้าที่ในการ
จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น และมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ   เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้มีองค์กรในการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

3.  วัตถุประสงค์ 
๑.เพ่ือให้คณะกรรมการฯก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  ๒. เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ๓. เพ่ือให้คณะกรรมการฯ รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบ 
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4.  เป้าหมาย 
 สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 
หัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

6.  วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าบันทึกเสนอมาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  
 2. จัดท าค าสั่งโดยผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน   
 3. ประสานกรรมการผู้เกี่ยวข้องเพ่ือแจ้งหนังสือค าสั่งและอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ 
 5.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบโดยติดบอร์ดประชาสัมพันธ์  
 6. จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ เพ่ือก าหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง  
  7. สรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุมคณะกรรมการฯ และจัดท ารายงานการประชุม เพ่ือน า
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เสนอผู้บริหารเพ่ือให้ผู้บริหารน ารายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา เสนอต่อสภาฯ ให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ตามระเบียบฯ 

7.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564) 

8.   งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้และอ าเภอหัวหิน 

 

10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ/ตัวช้ีวัดหรือผลลัพธ์ 
  1.  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
ในการด าเนินการโครงการพัฒนาต่าง ๆในพ้ืนที่ต าบลทับใต้ 
  2.   ประชาชนเกิดจิตส านึกในการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
  3.  เกิดการบูรณาการร่วมกันในการท างานทุกภาคส่วน ทั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคมุภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด (10 คะแนน) 

4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
 

ล าดับที่ 1 
 

1.  ชื่อ   กิจกรรมจัดท าและรายงานการจัดท าระบบการควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ 
รายงานต่อผู้ก ากับดูและและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับ
จากวันสิ้นปีงบประมาณดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯก าหนด องค์การบริหารส่วน
ต าบลทับใต้ จึงจัดท าและรายงานผลการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดเป็น
ประจ าทุกปี 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้องค์กรมีระบบการควบคุมภายในที่ดีป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนต่อการ

ปฏิบัติงาน 

3.2 เพ่ือสรุปผลและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ก ากับดูแลได้ตรวจสอบ 
 

4. เป้าหมาย 

ส่วนราชการทุกกอง/ส่วน/ฝ่าย/งาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
 

6. วิธีดาเนินการ 

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรและ
ระดับหน่วยงานย่อย 

6.2 คณะกรรมการด าเนินการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรและ 

หน่วยงานย่อย 

6.3 จัดท ารายงาน 
6.4 น าเสนอผู้บริหาร และจัดส่งให้กับผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

7.ระยะเวลาดาเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
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8.งบประมาณในการด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต ้
 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานราชการ 

10.2 เพ่ือให้หน่วยงานกลาง (คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และ ผู้ก ากับดูแล) ได้ 
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 

--------------------------------------------------------------- 
 

4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท า
แผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ  :  กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลทับใตเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากความ
ผิดพลาดและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น การตรวจสอบภายในถือเป็นเครื่องมือส าหรับการปฏิบัติราชการ
อย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด ทั้งนี้ผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบ
ภายในมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานได้ 
 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต ้

3.2 เพ่ือลดความเสี่ยงที่เกิดข้ึนในการดาเนินงานภาครัฐ 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต ้
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
 

6. วิธีการด าเนินการ 

6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

6.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและ 
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ทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัย
ของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

6.3 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งที่
ทางราชการก าหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้อง
กับนโยบาย 

6.4 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
 

8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1  ลดความเสียหาย และความเสี่ยงต่อการด าเนินการที่ผิดระเบียบของทางราชการ 

10.2  หนว่ยงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ประหยัด 
 

----------------------------------------------------------------- 
 

 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทอ้งถิ่น 
  4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝกึอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร
ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  
 
2. หลักการและเหตุผล 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  เป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น หากทรัพยากรบุคคลเหล่านี้ได้รับการ
อบรม  ฝึกฝน อย่างสม่ าเสมอย่อมจะท าให้ทรัพยากรบุคคลเหล่านี้  มีความรู้  เพ่ิมทักษะในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การบริหารส่วนต าบล และประชาชนในท้องถิ่น
โดยรวม 
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3. วัตถุประสงค์ 
         ๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้ถึงบทบาทอ านาจหน้าที่ 

 ๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 
  ๓. เพ่ือให้ผู้เข้ารับฝึกอบรมได้มีความรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ  

 

4. เป้าหมาย 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง   
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้และสถานที่ศึกษาดูงาน 

 

6. วิธีด าเนินการ    
          1.  ประชุมผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง เพ่ือแสดงความประสงค์
และร่วมลงมติก าหนดที่จะไปอบรมทัศนศึกษาดูงาน 
          2. จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติผู้บริหาร 
          3. ด าเนินการประสานงานติดต่อและส ารวจสถานที่ที่จะไปฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
          4. แจ้งก าหนดการเดินทางไปฝึกอบรมและศึกษาดูงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
          ๔. จัดอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการศึกษาดูงาน   
 

หลักสูตรฝึกอบรม 
จัดฝึกอบรม โดยการบรรยายตลอดการเดินทางในหัวข้อ  ดังนี้ 

๑. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒. หลักการเสริมสร้างแรงจูงใจและการท างานเป็นทีม 
๓. หลักการและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. การจัดการขยะ 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณละ 500,000.-  บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  รู้ถึงบทบาท  

อ านาจหน้าที่ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 



75 
 

 
 

2.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  มีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง มีความรู้รัก
สามัคคี ในหมู่คณะและการอยู่ร่วมกันในองค์กร 
   
 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านการทุจริต (10 คะแนน) 
 4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

ล าดับที่ 1 
1.  ชื่อ  กิจกรรมรายงานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  
ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ  มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ  มีการปรับปรุงภารกิจให้ทัน
ต่อสถานการณ์  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และ
สอดคล้องกับค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 “ข้อ1 ให้ทุกภาคส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นในการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้”  

ปัจจุบัน   
ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง 

และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหาล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูก
มองจากสังคมภายนอกว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอรัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อ
และรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อ
ระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง  

 

  องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  ได้เห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่น ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรม สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
และเพ่ือให้ประชาชนมีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตคอรัปชั่น  จึงได้ก าหนดให้มีมาตรการด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก/ประชาชน กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทับใต ้ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
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  ดังนั้น  เพ่ือให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง  บริสุทธิ์  ยุติธรรม  
ควบคู่กับการพัฒนาบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข  ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ    ด้วยความรวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  และไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ  จึงได้ก าหนดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
3.  วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือเผยแพร่หลักการ แนวคิด ที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริตอีกช่องทางหนึ่ง 

3.2 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  
 4.  เป้าหมาย 
  ประชาชนต าบลทับใต้ สามารถแจ้งเบาะแสในการทุจริตง่ายขึ้น 
 

 5.  พื้นที่ด าเนินการ  
  ต าบลทับใต้  อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
6.  วิธีด าเนินการ  
  6.1  จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ กรณีพบเห็นการทุจริต เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ตรวจสอบข้อเท็จจริง  
  6.2 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน ได้ทราบแนวทางการด าเนินการแจ้ง
เบาะแสผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอ่ืน ๆ  
 
7.  ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ได้เบิกงบประมาณในการด าเนินการ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  
10.  ผลลัพธ์ 
  1. ประชาชนมีกลไกการตรวจสอบด าเนินการได้ทุกขั้นตอน สามารถแจ้งเบาะแสการ
ทุจริตได้สะดวก   
  2. สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมและค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น 
   

……………………………………………………… 
 
 
 
 
 


