
23 
 

 
 

 
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 
 
 
 



24 
 

 
 

 
3. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กรและปลูกจิตส านึกให้คณะผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับใต้ มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติงาน 

๒. เพ่ือปลูกฝังและพัฒนาแนวคิดของการเป็นองค์กรของรัฐ ที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
ตระหนักถึงความเสียหายอย่างรุนแรงจากการทุจริตคอรัปชั่นและการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัว เพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
ได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีสร้างประโยชน์ให้แก่
ประชาชน ชุมชน และประเทศชาติ 

๓. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ได้ตระหนักถึงบทบาท
และหน้าที่ของตนเอง การก ากับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 

๔. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ตระหนักและเข้าใจถึง
บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคล และผลกระทบต่อการ
ท างานขององค์กรโดยการมีส่วนร่วม 
 

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 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564 
 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
   ปีงบประมาณละ 400,000 บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
           
10. ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด 

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 

ตัวช้ีวัด  ระดับความส าเร็จโครงการฝึกอบรมและดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของผู้บริหารท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

คะแนน : ๕ คะแนน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

ก าหนดความส าเร็จโครงการฝึกอบรมและดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของผู้บริหาร 

ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพจากร้อย
ละ (Percentage) ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ จากการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามโครงการฝึกอบรม แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ คะแนน ดังนี้ 

 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ คะแนน จ านวนพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างประพฤติปฏิบัติตนตามโครงการฝึกอบรม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

2 คะแนน จ านวนพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างประพฤติปฏิบัติตนตามโครงการฝึกอบรม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

3 คะแนน จ านวนพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างประพฤติปฏิบัติตนตามโครงการฝึกอบรม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

๔ คะแนน จ านวนพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างประพฤติปฏิบัติตนตามโครงการฝึกอบรม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๕ คะแนน จ านวนพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างประพฤติปฏิบัติตนตามโครงการฝึกอบรม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
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ล าดับที ่๒ 
 

1.  ชื่อ มาตรการในการรักษาระเบียบวินัยของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

2.  หลักการและเหตุผล 

  เป้าหมายของการบริหารงานบุคคลที่ส าคัญคือ การใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์
สูงสุดหรืออีกนัยหนึ่งคือให้บุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์การก าหนด การบริหารงานบุคคลที่ดีหรือการให้คนปฏิบัติงานได้ดี
นั้นจะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ประการคือ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความประพฤติ
ดี  องค์ประกอบทั้ง 3 ประการนี้ กล่าวได้ว่าความประพฤติส าคัญมากเพราะคน จะมีความรู้ความสามารถ
เพียงใดก็ตาม ถ้าความประพฤติไม่ดี ความรู้ความสามารถก็ไม่เกิดประโยชน์ ไมส่ามารถปฏิบัติงานให้เกิดผล
ดีได้ ดังนั้น การควบคุมการประพฤติปฏิบัติของบุคคลจึงเป็นเรื่องส าคัญในการบริหารงานบุคคล สิ่งที่ใช้
ควบคุมความประพฤติ โดยทั่วไปได้แก่ กฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งใช้บังคับหรือ
ควบคุมประชาชนทุกคนที่อยู่ในรัฐ ประเทศ และแคว้นต่างๆ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือละเมิดจะถูกลงโทษตาม
ความผิด แต่ส าหรับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างนั้น นอกจากจะถูกควบคุมโดยกฎหมายของ
บ้านเมืองแล้วยังถูกควบคุมความประพฤติโดยวินัยขององค์กรอีกส่วนหนึ่งด้วย 

  องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ จึงได้มีการจัดท ามาตรการในการรักษาระเบียบของ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทับใต้ ประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามหนังสือสั่งการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ โดยก าหนดให้มี
รูปแบบในการด าเนินการที่ชัดเจน เพ่ือให้การประพฤติปฏิบัติตนเป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

3.  วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสร้างความมีระเบียบวินัยของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

  3.2 เพ่ือให้การประพฤติปฏิบัติตนเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ 

4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 

  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
 

5.  พื้นที่ด าเนินการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

6.  วิธีการด าเนินการ 

  6.1 ด าเนินการประชุมระหว่างคณะผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างเพ่ือ
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการรักษาระเบียบวินัยขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  
  6.2 จัดท าประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างได้รับ
ทราบ 

  ๖.๓ ติดตามประเมินผลการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
และรายงานผลการประพฤติปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา 
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7.  ระยะเวลาการด าเนินการ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - พ.ศ.2564 
 

8.  งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 
 

9.  ผู้รับผิดชอบ 

  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
 

10.  ผลลัพธ์/ตัวชี้วัด 
  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ ได้ประพฤติปฏิบัติ
ตนในการรักษาระเบียบวินัยของปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านการบริหารงานบุคคล 
 
 

ตัวช้ีวัด  ระดับความส าเร็จมาตรการในการรักษาระเบียบวินัยของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

  หน่วยวัด : ร้อยละ 

  คะแนน  : ๕ คะแนน 

  เกณฑ์การให้คะแนน 

  ก าหนดความส าเร็จมาตรการในการรักษาระเบียบวินัยของพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างจากร้อยละ (Percentage) ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทับใต้ หลังจากการประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรการ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ คะแนน ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ คะแนน จ านวนพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

2 คะแนน จ านวนพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 

3 คะแนน จ านวนพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ 

๔ คะแนน จ านวนพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๕ คะแนน จ านวนพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรการ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
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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  การฝ่าฝื น    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 
  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  
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 3.  จัดท าประชาสัมพันธ์การประกาศการจัดท าประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วน
ต าบลทับใต้  ให้ประชาชนได้ทราบ  

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
            ปีงบประมาณ 2562 – 2564 

8.งบประมาณด าเนินการ 
           ไม่ได้เบิกงบประมาณในการด าเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
10. ผลลัพธ์ 

 1.  บุคคลกรองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส   มีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  

  2.  บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน 
…………………………………………………… 

 
1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์

หรือการมีประโยชน์ทับซ้อน 
ล าดับที่ 1 

 

1.  ชื่อ  กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
ด้วยสถานการณ์หรือารกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผล

กระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว 
ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่ งผิดแต่อย่างใด 
พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวก
พ้อง 

 “ ผลประโยชน์ทับซ้อน ” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ 
และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสีย 
ต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ  ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวก
เข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มี
อ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทาง
ราชการโดยมิชอบ  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานเจ้าหน้าที่   
เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความ
ประพฤติของตน เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
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3.  วัตถุประสงค์ 
  1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต ้

3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ มี
จิตส านึก ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอัน
มั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น  มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
 

4.  เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  

5.  พื้นที่ด าเนินการ 
      ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  

6.  วิธีด าเนินการ 
 จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
            ปีงบประมาณ 2562 – 2564 

8.  งบประมาณด าเนินการ 
           ไม่ได้เบิกงบประมาณในการด าเนินการ 

9.  ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
10.  ผลลัพธ์ 

 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความ
ประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่งเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

ล าดับที่ 2 
 

1.  ชื่อ  มาตรการการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทับใต้ 
2.  หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อ านาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ซึ่งด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆที่
เกิดข้ึนให้แก่คนในท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุ
ของปัญหาที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นดีกว่าหน่วยงานราชการส่วนกลาง ในการปฏิบัติงานและด าเนินการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติ
หน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิ
ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหาของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็น
เวลานาน ทั้งในเชิงขนาด และความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ 
คสช. ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วน
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ราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้น
การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือ
สกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้
อ านาจในต าแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย จึงด าเนินการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานต่อไป  
3.  วัตถุประสงค์ 
  1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่ วน
ต าบลทับใต้  ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ  
  3. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่ อถือ เกิดความเชื่อมั่นแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4.  เป้าหมาย 

ข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจ า และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
5.  พื้นที่ด าเนินการ 

      องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ ต าบลทับใต้  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
6.  วิธีด าเนินการ 

 1. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้   
 2. ประกาศการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับใต้  เพื่อให้ข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจ า ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติ 
 3. จัดท าประชาสัมพันธ์การประกาศการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์     
ทับซ้อน  ให้ประชาชนได้ทราบ 

4. จัดท ารายงานผล และข้อเสนอแนะในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

            ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
8.  งบประมาณด าเนินการ 

           ไม่ได้เบิกงบประมาณในการด าเนินการ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
10.  ผลลัพธ์ 

 1.  บุคคลกรองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส   มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน  

  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. ๒๕๖2 – ๒๕๖๔   

8. งบประมาณ 

  ปีงบประมาณละ  ๒๕,๐๐๐ บาท   ( สองหมื่นห้าพันถ้วน ) 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้   
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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 าให้มีการลักลอบตัดไม้ที่ผิดกฎหมายเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว  
ท าให้ปัจจุบันนี้ทรัพยากรของประเทศไทยเหลืออยู่น้อยมาก 

ด้วยเหตุนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว  เพ่ือให้
ประชาชนในพ้ืนที่ต าบลทับใต้ตระหนักถึงปัญหา จึงจัดท าโครางการปลูกป่าชุมชนต าบลทับใต้  เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนระดับประเทศ  การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็น
หนทางหนึ่ งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง  เนื่ องจากต้นไม้ เป็นทั้ ง แหล่งดูดซับก๊าซ
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 

 
5. สถานที่ด าเนินงาน 

พ้ืนที่ต าบลทับใต้ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 



34 
 

 
 

6.วิธีการด าเนินงาน 

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

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 – 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 

 
ล าดับที่ 3 

 

1.ชื่อโครงการ  :  โครงการคดัแยกขยะมูลฝอยภายในครัวเรือน   
 

2. หลักการและเหตุผล 
 

 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ
ปัจจุบัน มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลดังนี้ (2)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล  (3) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเองดังนี้  (18) การก าจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว 
และการรักษาพยาบาล 

 ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือในการ
แก้ไขกันอย่างเต็มความสามารถเพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนทุกระดับและนับวันจะทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร  ตลอดจน
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พฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของคนเราได้เปลี่ยนไป  จากเดิมที่เคยใช้ตะกร้าเวลาไปจ่ายตลาด ใช้ปิ่นโตใส่
อาหาร ใช้ใบบัวหรือใบตองห่ออาหาร แต่ปัจจุบันมีการใช้สินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์จ าพวกพลาสติก โฟม แก้ว 
กระดาษ โลหะ อลูมิเนียม เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ท าให้เกิดมูลฝอยสูงขึ้นตามไปด้วย ผลกระทบที่ตามมามีทั้งความ
สูญเสียทางด้านสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ า ดินเสื่อมสภาพ ความเสียหายจากเหตุร าคาญส่งกลิ่น
เหม็นรบกวน  รวมถึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหนะน าโรค เสียหายต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจและสิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 

ปี พ.ศ. 2558 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ประกาศให้ขยะเป็นวาระแห่งชาติ และได้
ก าหนดโรดแมปการจัดการขยะและของเสียอันตราย ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1. การจัดการขยะมูล
ฝอยตกค้างในพ้ืนที่วิกฤต (ขยะเก่า) 2. สร้างรูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสม (ขยะใหม่) 3. การวาง
ระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะ 4. สร้างวินัยคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะที่ยั่งยืน ส าหรับการ
จัดการขยะใหม่ กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดแยกขยะที่ต้นทาง เก็บขนแยกประเภท และส่งไปก าจัดตามหลักวิชาการ เพ่ือ
ไม่ให้เกิดขยะตกค้าง และมีการตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายในชุมชน/หมู่บ้านอย่างน้อย 1 จุด 

 องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีอัตราการเพิ่มของปริมาณ
ขยะจากครัวเรือนและการบริโภคอย่างมากขึ้น โดยปัจจุบันมีขยะเกิดขึ้นวันละ 6 ตัน โดยน าไปก าจัดตาม
หลักวิชาการ ณ ศูนย์ก าจัดขยะเทศบาลต าบลปราณบุรีในอัตราตันละ 280 บาท ทั้งนี้สาเหตุหลักเกิดจาก
การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร  และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การผลิตแบบอุตสาหกรรม วัสดุบรรจุ
ภัณฑ์ส าหรับอาหารมีความส าคัญ และจ าเป็นท าให้มีวัสดุประเภทพลาสติกเกิดขึ้นมากมาย  และมีความ
หลากหลายอยู่ทั่วไปในท้องตลาด  โดยเฉพาะถุงพลาสติกท าให้เกิดความสะดวกมากขึ้น  ทั้งต่อผู้ขายและผู้
ซื้อ  เกิดปัญหาขยะล้นเมือง ปัญหาสุขภาพอนามัย ซึ่งขยะเป็นปัญหาหลักของสิ่งแวดล้อมที่ยากที่จะแก้ไข 
และสาเหตุหนึ่งเกิดจากประชาชนไม่รู้จักวิธีการบริหารจัดการขยะที่เกิดขึ้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้จึงเห็นความส าคัญของปัญหาขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
เพ่ือสร้างจิตส านึกและวินัยในการทิ้งขยะที่ถูกต้องให้กับประชาชน พร้อมทั้งจัดหาวิธีการด าเนินการจัดการ
เกี่ยวกับขยะเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและมีประโยชน์มาก พร้อมกับเสนอวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง เพ่ือ
น าเข้าสู่ขั้นตอนการจัดการขยะที่ถูกต้องตามหน้าที่และอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบล มาตรา 67 
(7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมาตรา 16 (18) การก าจัดมูล
ฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย   

 
3.วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือรณรงค์สร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางออกเป็น 4 ประเภท 
 2.  เพ่ือปลูกฝังวินัยในการคัดแยกขยะที่ต้นทางแก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 
ประถมศึกษา 
 3.  เพ่ือลดปริมาณขยะก่อนน าเข้าสู่กระบวนการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
 4.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการน าขยะไปใช้ประโยชน์ 
 5.  เพ่ืออบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะและการน าขยะกลับมาใช้ใหม่แก่ครัวเรือนต้นแบบ 
 6.  เพ่ือรณรงค์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
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4. เป้าหมาย 
 1. สร้างการรับรู้การรณรงค์สร้างจิตส านึกและวินัยในการทิ้งขยะให้กับครัวเรือนในเขต อบต.ทับใต้ 
จ านวน จ านวน 6615 ครัวเรือน 

๒. อบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะและการน าขยะกลับมาใช้ใหม่แก่ครัวเรือนต้นในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 1, 
2, 12 ต าบลทับใต้ จ านวน 150 ครัวเรือน  

3. ปลูกฝังวินัยในการคัดแยกขยะที่ต้นทางแก่เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับใต้และบ้าน
หนองพรานพุก โรงเรียนบ้านทุ่งยาว และโรงเรียนบ้านทับใต้  

4. เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง จ านวน 10 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 1. หมู่ที่ 1, 2 และ 12 ต าบลทับใต้ 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับใต้ ศพด.บ้านหนองไผ่ รร.บ้านทุ่งยาว และ รร.บ้านห้วยมงคล 
6.วิธีการด าเนินการ 
 1.  จัดท าโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
 2.  ด าเนินการประชุมคณะผู้จัดท าโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 3.  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แก่ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ และจัดหาวัสดุสาธิตที่เก่ียวข้อง 
กับการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
 4.  ประชาสัมพันธ์การด าเนินตามโครงการฯ ให้แก่ครัวเรือนน าร่องผ่านสื่อแผ่นพับ และไวนิล 
 5.  จ้างเหมาท าที่รองรับขยะอันตรายในชุมชนจ านวน 2 ชิ้น   
 6.  จ้างเหมาท าที่รวบรวมขยะรีไซเคิลชุมชน จ านวน 12 ชิ้น เพ่ือรณรงค์การคัดแยกขยะที่ขายได้
แล้วบริจาคให้กับส่วนรวม 
 7. จ้างเหมาท าถังกรีนโคนจากวัสดุใช้แล้ว เพ่ือส่งเสริมการน าขยะอินทรีย์ไปท าปุ๋ยหมัก 
 8.  ด าเนินการอบรมให้ความรู้และสาธิตการคัดแยกขยะที่ต้นทางแก่หมู่บ้านน าร่องในเวลา 
16.30-21.00 น. จ านวน 3 หมู่บ้าน จ านวน 7 ครั้ง 
 9. ติดตามประเมินผลครัวเรือนที่เข้าร่วมการอบรม  
 10.  ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การรณรงค์สร้างจิตส านึกและวินัยในการทิ้งขยะให้กับทุก
ครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ผ่านสื่อแผ่นพับ 
 11.  ประเมินผลการด าเนินงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนกุมภาพันธ์ - สิงหาคม  (พ.ศ.๒๕๖2 - 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณละ  จ านวน 200,000 บาท 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้   
 การประเมินผลโครงการ 
 1. เก็บบันทึกข้อมูลการด าเนินกิจกรรมของครัวเรือนน าร่องทั้ง 150 ครัวเรือน หลังเข้ารับการอบรม 
 2. ภาพถ่ายกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  
 3. เปรียบเทียบปริมาณขยะที่ต้องจัดเก็บในพื้นที่หมู่ที่ 1, 2 และ 12 ต าบลทับใต้ 
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10. ตัวช้ีวัด /ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ร้อยละ 80 ของผู้ผ่านการฝึกอบรมน าความรู้ไปคัดแยกขยะที่ต้นทางในครัวเรือน 
 2.  ร้อยละ 80 ของผู้ผ่านการฝึกอบรมมีจิตส านึกและมีวินัยในการทิ้งขยะ 
 3.  มีสวัสดิการชุมชนให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากการร่วมกันบริจาคขยะรีไซเคิล ณ จุดรวบรวมขยะรี
ไซเคิล 
 4.  ปริมาณขยะของบ้านที่ผ่านการอบรมลดลงอย่างน้อยร้อยละ 35 ของปริมาณขยะก่อนเข้ารับ
การอบรม 
 5. มีการคัดแยกกล่องนม ซองกาแฟ และซองน้ ายาปรับผ้านุ่มไว้เพ่ือการบริจาคให้มูลนิธิการกุศล 
 6.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนประถมศึกษามีกิจกรรมการคัดแยกขยะในโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
ล าดับที่ 4 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด 
2. หลักการและเหตุผล 

 สิ่งแวดล้อมเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ายิ่ง ชุมชนที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการพัฒนาพ้ืนที่                    
สิ่งแวดล้อมให้เป็นระเบียบ และสะอาดอยู่สม่ าเสมอย่อมส่งผลให้ชุมชนน่าอยู่ ทัศนียภาพก็จะดีตามไปด้วย 
การปล่อยปละละเลยให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนเสื่อมโทรม จะส่งผลกระทบให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนั้น
เสื่อมตามไปด้วย ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ ได้ตระหนักและ
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  จึงได้จัดท าโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและ
สิ่งแวดล้อมขึ้น เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้ประชาชนและเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทับ
ใต้ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญ และคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
3.วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้ประชาชน และเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลทับใต้ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญ และคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

2. เพ่ือจัดท าป้ายรณรงค์ห้ามทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะ 
4.เป้าหมาย 
 พ้ืนที่ต าบลทับใต้ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 หมู่  1 – 14 ต าบลทับใต้ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
6.วิธีด าเนินการ 
 1.จัดท าป้ายรณรงค์ห้ามทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะ  
 2. รณรงค์ท าความสะอาดในที่หรือทางสาธารณะเดือนละ 1 ครั้ง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณปีละ 50,000 บาท 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ประชาชน และเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้มีจิตส านึกท่ีดี และมีความ
ตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 2. ประชาชน และเยาวชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 

ล าดับที่ 5 
 

1.ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ในการบ าบัดน้ าเสียด้วยตนเองในครัวเรือน 
2.หลักการและเหตุผล 
 ประเทศไทยก าลังประสบภาวะคุกคามจากปัญหามลพิษทางน้ า  อันเป็นผลจากการพัฒนาประเทศ
ให้เกิดความทันสมัย (Modernization)  ซึ่งเป็นตัวเร่งส าคัญในการขยายตัวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีในการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดการเคลื่อนย้าย
แรงงานเข้าสู่ชุมชนเมืองมากเกินไปจนเกิดความแออัด  และในทุกกิจกรรมดังกล่าวมีการใช้น้ าในปริมาณ
มาก น้ าที่ผ่านการใช้แล้วเหล่านี้ได้ปนเปื้อนความสกปรกกลายเป็นน้ าเสียและถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติ คูคลอง และแม่น้ าสายหลักในปริมาณท่ีเกินกว่าการบ าบัดตัวเองตามธรรมชาติจะรองรับได้  ท าให้
เกิดปัญหาน้ าเน่าเสีย กลายเป็นมลพิษทางน้ าใกล้ขั้นวิกฤติ และมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ท าให้
ภาครัฐพยายามแก้ไขปัญหานี้โดยการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียรวมในชุมชนขนาดใหญ่  ซึ่งต้องใช้
งบประมาณที่สูงมาก ท าให้แต่ละปีรัฐบาลสามารถจัดสรรงบประมาณได้เพียงไม่กี่แห่งจากชุมชนหนาแน่น
ทั่วประเทศที่ควรมีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมกว่า 10,000  แห่ง 
 บ้านเรือนที่พักอาศัย จัดเป็นแหล่งระบายน้ าเสียที่ส าคัญประเภทหนึ่ง น้ าเสียที่เกิดจากกิจกรรม
ต่างๆ ภายในบ้านเรือน ได้แก่ น้ าเสียจากส้วม น้ าเสียจากการอาบน้ า น้ าเสียจากการท าครัวประกอบอาหาร 
และน้ าเสียจากการซักล้าง หากไม่มีระบบการจัดการที่ดีและมีการบ าบัดน้ าเสียลดความสกปรกก่อนระบาย
ออกสู่แหล่งน้ า หรือสู่สิ่งแวดล้อมแล้ว จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ าและสิ่งแวดล้อม เป็นสาเหตุหนึ่ง
ท าให้น้ าในแหล่งน้ า ล าคลองมีสภาพเน่าเสียและกลิ่นเหม็น รวมทั้งเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคและเพาะพันธุ์ยุง 
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และอนามัยของประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่ ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นและส่งผลท าให้
น้ าเสียจากบ้านเรือนขาดการ จัดการที่ดีก็คือ ประชาชน ชุมชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
น้ าเสียจากบ้านเรือน ท าให้น้ าเสีย จากกิจกรรมในบ้านเรือนส่วนใหญ่ไม่ได้รับการบ าบัดน้ าเสียที่เหมาะสม
ก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือ แหล่งน้ าสาธารณะ 
 การส่งเสริมให้มีการสร้างต้นแบบถังดักไขมัน เพ่ือเป็นระบบบ าบัดน้ าเสียชั้นต้นส าหรับครัวเรือน 
เป็นวิธีการหนึ่งในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันลดมลพิษทางน้ า เนื่องจากเทศบาล
ต าบลหนองพลับไม่มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวม ท าให้น้ าจากการอุปโภค และบริโภคจากครัวเรือนจะถูกปล่อย
ลงสู่ท่อระบายน้ าของเทศบาล และลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะโดยไม่ได้รับการบ าบัด ซึ่งการส่ งเสริมให้
บ้านเรือนที่มีการต่อท่อน้ าเสียลงสู่ท่อระบายน้ าของเทศบาลได้มีการใช้ถังดักไขมันจะเป็นวิธีการหนึ่งในการ
สร้างจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมของประชาชน และเป็นการลดปัญหาน้ าเน่าเสียต่อไป แต่เนื่องจากถัง
ดักไขมันที่มีจ าหน่ายตามท้องตลาดมีราคาแพง ส่งผลให้ประชาชนไม่นิยมซื้อมาใช้ ดังนั้น กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น เพ่ือสาธิตวิธีการท าถังดักไขมันอย่างง่าย เพ่ือเป็นทางเลือกหนึ่งที่
จะท าให้ประชาชนหันกลับมาใช้ถังดักไขมันเพิ่มขึ้นต่อไป 
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3.วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือลดปริมาณไขมันและค่าความสกปรกของน้ าเสียจากบ้านเรือนและร้านค้าก่อนปล่อยลงสู่ท่อ
สาธารณะ 
 2. เพ่ือลดปัญหามลพิษตั้งแต่ต้นก าเนิด อีกท้ังลดการเกิดมลพิษในแหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
 3. เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งของที่เหลือใช้ น ามาประยุกต์ใช้เป็นถังดักไขมัน โดยการน าไขมันไปท าปุ๋ยหมัก 
 4. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้กับเด็กๆในชุมชน รวมถึงคนในชุมชน ให้ตระหนักถึงการรับผิดชอบทั้งต่อ
ตนเอง ชุมชน และสังคมส่วนรวม 
4. เป้าหมาย 
 ครัวเรือนที่มีบ้านติดกับท่อระบายน้ าหรือแหล่งน้ าสาธารณะ จ านวน 50 ครัวเรือน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ในเขตพ้ืนที่ต าบลทับใต้ 
6.วิธีการด าเนินงาน 
 1. เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหาร 
 2. จัดท าคู่มือการการท าถังดักไขมันด้วยตนเอง และการน าไขมันไปใช้ประโยชน์ 
 3. จัดอบรมสาธิตวิธีการท าถังดักไขมันด้วยตนเอง และการน าไขมันไปใช้ประโยชน์ 
 4. ติดตามประเมินผล 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562-2564 
8.งบประมาณ 

ปีงบประมาณละ  30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ปริมาณไขมันและค่าความสกปรกของน้ าเสียจากบ้านเรือนและร้านค้าก่อนปล่อยลงสู่ท่อ
สาธารณะหรือแหล่งน้ าสาธารณะลดลง 
 2. ประชาชนมีความตระหนักถึงการรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ชุมชน และสังคมส่วนรวมโดยร่วมกัน
ลดการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ 
 3. มีการน าไขมันไปใช้ประโยชน์ เช่น ท าปุ๋ยหมัก ท าสบู่ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 ประชาชนที่เข้ารับการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 10 มีการท าถังดักไขมันไว้ใช้ในครัวเรือน 

----------------------------------------------------------------------------- 
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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  
การตัดสินใจและการกระท า  สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับทุกด้าน  ท้ังด้าน
เศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม ความรู้และเทคโนโลย ี
 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 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 

ปีงบประมาณละ  ๙๘,๐๐๐  บาท   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกับ กศน. ต าบลทับใต้ 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ประชาชนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้  
2. ประชาชนน าความรู้ไปใช้ในการแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง 
 

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

 
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 
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7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
ปีงบประมาณละ   300,000  บาท 

 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมร่วมกับ กศน.ต าบลทับใต้ 
 

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 
 

ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ  : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล 

      พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย  โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางโดย
ยึดหลักความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความ
รอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผนการตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ควรจะเป็น   เพ่ือให้สามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์การวางรากฐานการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอ เพี ยงมี ค วามจ า เป็ น อย่ างยิ่ งที่ จ ะต้ อ งปลู กฝั ง ให้ เกิ ด ขึ้ น กั บทุ กคนทุ กระดับ ใน
สังคมไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กอันจะเป็นก าลังส าคัญ เป็นอนาคตของชาติ  กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ได้ก าหนดเป็นโครงการในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี พ.ศ. (2561-
2564 ) ส่งเสริมความเป็นพลเมืองและพลโลกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษา
อย่างเข้มข้น  เพ่ือเป็นกรอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนสู่
ความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงประสงค์ที่จะจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือปลูกฝังและให้ความรู้ความเข้าใจ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง  อีกทั้งยังได้ใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้เพ่ือเป็นแนวทางในการด ารงชีวิตได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

 1.เพ่ือให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง มีหลักคิดหลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.เพ่ือให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง 

ถูกต้อง 
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         3.เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 6 แห่ง  
4. เป้าหมาย 

1. เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง มีหลักคิดหลักปฏิบัติและสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไดอย่างถูกต้อง 

2. เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง ได้ใช้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ต าบลทับใต้ เป็นแหล่งเรียนรู้    

5. วิธีด าเนินการ 
1.  ประชุมเพ่ือก าหนดกิจกรรม/โครงการ 
2.  จัดท าโครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ 
3.  ขออนุมัติงบประมาณจัดท าโครงการ/กิจกรรม 
4.  ประสานงานกลุ่มเป้าหมาย / ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ 
5.  ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
6.  ติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
7.  สรุปผลการด าเนินกิจกรรม/จัดส่งให้รายงานผลการด าเนินกิจกรรม  

6. วิธีด าเนินการ 
   3 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2562- 2564) 

7. งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ตัวชี้วัดหรือผลลัพธ์ 
1. เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง มีหลักคิดหลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง

ถูกต้อง 
3. แหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเพ่ือให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง 

10.  การติดตามประเมินผลโครงการ 
1. การสังเกต 
2. แบบสอบถาม 
3. ภาพถ่ายกิจกรรม 
4. รายงานผลการด าเนินงาน 

11. การติดตามผลการด าเนินงาน 
1. การสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
3. รายงานผลการด าเนินงาน 
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ล าดับที่ 4 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการท้องถิ่นไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
2. หลักการและเหตุผล 
 จากสภาวะการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะความเสื่อม
โทรมของธรรมชาติ แนวคิดพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเริ่มเข้ามามีบทบาทในกระแสการพัฒนาสังคมโลกนับแต่ปี พ.ศ. 
2515 และได้มีการขับเคลื่อนเรื่อยมา กระทั้งปี พ.ศ.2535 ที่ผู้แทนจาก 108 ประเทศทั่วโลก ได้รวมลง
นามรับรองแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) ซึ่งเป็นแผนแม่บทของโลก ที่ประเทศสมาชิกต้องตระหนักถึง
ปัญหา และร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่รับผิดชอบต่อสังคม คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและควรให้กลุ่มต่างๆ ในสังคมเข้ามามี
ส่วนร่วมเพ่ือการเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ส าหรับประเทศไทย 
ด าเนินงานภายใต้กรอบความสมดุลใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนได้เข้ามามีส่วนรวมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น ส าหรับชุมชน เพ่ือบริหารจัดการดูแล
ท้องถิ่นของตนในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้ งนี้  เป็นการด าเนินงานในลักษณะพหุภาคี ขับเคลื่อน
กระบวนการโดยการจัดเวทีชุมชนจัดท าแผนปฏิบัติการท้องถิ่น โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
 เพ่ือน าชุมชนไปสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ ตระหนักและเล็งเห็น
ความส าคัญถึงปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ก าลังมีผลกระทบต่อประชาชนอย่างเห็นชัดเจน  โดยเฉพาะ
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งมีแนวโน้มมีปริมาณมากยิ่งขึ้น จึงวาแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่   
 ขั้นที่ 1 การสร้างเสริมการมีส่วนรวมทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นในท้องถิ่น 
โดยการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน 
 ขั้นที่ 2 ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาแปลง
สู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างจริงจัง ให้ประชาชนเป็นเจ้าของ และท้องถิ่นเป็นผู้สนับสนุน ด้วยกระบวนการมี
ส่วนรวมจากภาคีเครือข่าย 
 ขั้นที่ 3 การทบทวนผลการด าเนินงาน เพ่ือน าบทเรียนไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงในพ้ืนที่ตนเองและ
สมาชิกเครือข่าย  
 ขั้นที่ 4 การขยายผลและยกระดับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับชุมชนและท้องถิ่นอ่ืนๆ พร้อมทั้งการ
ขยายผลไปสู่ท้องถิ่นรอบข้างต่อไปเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุด  คือ  องค์กรภาครัฐ   เอกชน องค์กรพัฒนา
เอกชน และประชาชนทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ มีแผนงาน กลไกในการดูแลอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองอย่างสมดุลและยั่งยืนตลอดไป 
 จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบล 
ทับใต้จึงได้จัดท าโครงการท้องถิ่นไทยน่าอยู่อย่างยั่งยืนขึ้น ซึ่งเป็นการด าเนินกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ใน
การน าแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นจากพหุภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ในปีที่ 1 -3 
มาด าเนินการให้เห็นผล และท าการเผยแพร่ผลการด าเนินงานให้ชุมชนได้รับทราบ เพ่ือขยายผลพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ให้มีการด าเนินการตามกระบวนการ LA21  ต่อไป  
 
 



45 
 

 
 

3.วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อน าแผนการจัดสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติจริงให้เห็นผลบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2. เพ่ือให้ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้มีความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ และมีส่วน
ร่วมในการดูแลอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดแบบ
องค์รวม 3 มิติ คือ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
 3.  เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานให้ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้และหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ได้รับทราบ 
 4.  เพ่ือเผยแพร่รูปแบบแนวคิดและองค์ความรู้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในเวทีระดับภาค และชาติ 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 พหุภาคีในพื้นที่ ดังต่อไปนี้ 
 1. องค์กรภาครัฐ ได้แก่ โรงเรียน รพ.สต.ทับใต้   
 2. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ และพนักงานส่วนต าบล 
 3. องค์กรพัฒนาเอกชน 
 4. องค์กรภาคเอกชน ได้แก่ สถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร โรงงาน 
 5. วัดในเขตต าบลทับใต้ 
 6. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
5.สถานทีด่ าเนินการ 
 พ้ืนที่ต าบลทับใต้   
6.วิธีการด าเนินการ 
 1. สร้างชุมชนต้นแบบที่มีความพร้อมในการร่วมด าเนินการตามกระบวนการ LA21   
 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างความเข้าใจการด าเนินงานโครงการ”แก่ชุมชนเป้าหมายเดือน
ละ 1 ครั้ง 
 3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ LA21 ของแต่ละชุมชน 
 4. ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์การด าเนินงานกับเครือข่ายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน ๆ และศึกษาดูงานจากสถานที่จริงที่ประสบความส าเร็จด้านสิ่งแวดล้อม 
 5. ร่วมประชุมเวทีต่าง ๆ ของเครือข่าย LA21 ทั้งเวทีระดับภาค และระดับชาติ 
 6. สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้เพ่ือวางแผนการ
ด าเนินการพัฒนาต่อยอดในปีงบประมาณถัดไป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562 - 2564 
8.งบประมาณ 
 งบประมาณปีละ 200,000 บาท  
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  
10.ตัวช้ีวัด /ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยปีละ 3 ชุมชน 
 2. มีการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 
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ล าดับที่ 5 
1.ชื่อโครงการ : โครงการปลูกผักกินเองปลอดภัยปลอดโรค 
2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันผักที่น ามาใช้ปรุงอาหารของแต่ละครัวเรือนเป็นผักที่จัดซื้อจากท้องตลาด ซึ่งผักส่วนใหญ่มี
การปนเปื้อนสารเคมี ส่งผลให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กในวัยก่อนเรียนอยู่ในภาวะความเสี่ยงทางด้าน
สุขภาพอย่างน่าเป็นห่วง ทั้งนี้เนื่องจากมีการบริโภคพืชผักและผลไม้ที่ไม่ปลอดภัยท าให้มีการสะสมสารพิษ
ภายในร่างกายอาจก่อให้เกิดภาวะความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและการเกิดโรคชนิดต่างๆ ได้ซึ่งเป็นการบั่ น
ทอนทรัพยากรมนุษย์ระยะยาวหากเด็กรับประทานผักมีสารเคมีปนเปื้อน แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการรณรงค์
ส่งเสริมในเรื่องการลดละเลี่ยงเลิกการใช้สารพิษในการเกษตรแต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงชินกับรูปแบบเดิม
โดยไม่ค านึงถึงความปลอดภัยทางด้านสุขภาพของผู้บริโภคการปลูกพืช ผักสวนครัวที่ไร้สารพิษตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท าให้ผู้บริโภคมีสุขภาพร่างกายที่ดีสมาชิกในครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันใช้เป็น
อาหารในครัวเรือนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนพ่ึงพาตนเองและสามารถด าเนินชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใน
ปัจจุบัน ลดความเสี่ยงจากสารเคมีสะสมในร่างกาย เพ่ือให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง จากการได้รับประทาน
ผักปลอดสารพิษในปริมาณที่เพียงพอ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงจัดท าโครงการปลูกผักกินเองปลอดภัยปลอดโรคโครงการปลูก
ผักกินเองปลอดภัยปลอดโรคขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับประทานผักปลอดสารพิษ และสร้างความตระหนัก
ให้ครัวเรือนเห็นถึงความส าคัญของการบริโภคอาหารปลอดภัย และตระหนักถึงโทษของการบริโภคผัก
ปนเปื้อนสารเคมีท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีฝึกอาชีพและความรับผิดชอบของเด็ก 
และด าเนินรอยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง 
 2. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปลูกผักปลอดสารพิษและสามารถปฏิบัติได้
จริงในชีวิตประจ าวัน 
4.เป้าหมาย 
 ครัวเรือนต้นแบบในเขตต าบลทับใต้ จ านวน 140 ครัวเรือน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนทีต่ าบลทับใต้ หมู่ 1 – 1 4 
6. วิธีการด าเนินการ 
 1. ด าเนินการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักให้กับครัวเรือนต้นแบบ 
 2. ให้ความรู้ในการหมักปุ๋ยชีวภาพและการปลูกผักปลอดสารพิษ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564) 
 8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ  
 ปีงบประมาณละ  50,000 บาท 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปลูกผักปลอดสารพิษและสามารถปฏิบัติได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน 
 2. ประชาชนได้บริโภคผักท่ีปลอดสารพิษ 

--------------------------------------------------- 
1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 15 คะแนน  

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
เขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง พร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้าง
ปัญหาให้กับสังคม  แต่กลับ  จะเป็นผู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลัง
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ  เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เด็กและเยาวชนจึงต้องมี
ความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการด าเนิน
ชีวิตที่เหมาะสม 
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  ดังนั้น  แนวโน้มการพัฒนาจึงหันมาพัฒนาจิตใจและพัฒนาคนให้มากขึ้น  เพ่ือให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  
มาตรา ๖  ได้ก าหนดไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ 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 
 โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  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 าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม จึงจัดท า “โครงการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม”  ขึ้น 
 

3.วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพ่ือให้เด็กและเยาวชน ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติท่ีดีต่อพระพุทธศาสนา ศรัทธา               
ในพระพุทธศาสนาอย่างลึกซ้ึง 
       ๒.  เพ่ือให้เด็กและเยาวชน ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามวิถีแบบพุทธ 
          ๓.  เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  และเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชน ผู้เข้ารับการ
อบรมมีพฤติกรรมที่ดีงานตามหลักมารยาทของชาวพุทธ 
           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 
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  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 
๔.  เด็กและเยาวชน ผู้เข้ารับการอบรม ตระหนักถึงความส าคัญและบทบาทของการเป็นคนดี เช่น 

เป็นลูกท่ีดี ศิษย์ที่ดี เพื่อนที่ดี พลเมืองที่ดี พุทธศาสนิกชนที่ดี และรับรู้ความสามารถของตนในการเป็นคนดี
ดังกล่าว  

5.  เด็ก และเยาวชนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติและได้รับการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 
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ล าดับที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมโตไปไม่โกงให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลทับใต้ 

2. หลักการและเหตุผล 

        ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็น
ปัญหาสังคมที ่

สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนใน
สังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
13 ) พ.ศ. 2552 เทศบาล มีอ านาจหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาลในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม และมาตร 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาล มีอ านาจหน้าที่ต้องท าในเขต
เทศบาล (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม และ (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้
พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9)จัดการศึกษา (10) 
การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการ
พัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้อง
ส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับใต้ พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารต าบลทับใต้ (หลักสูตรและกิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพ่ือเป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุดโดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติต่อตนเอง
และผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวมมี
ความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
 

3.     วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง เป็นคนดีมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 2.เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง ไม่ยอมรับพฤติกรรม

ทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
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 3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง มีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

 4. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 
แห่ง ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 

 5. เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง และให้เกิด
จิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 

          6. เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มี
คุณค่าในทางภาษาท่ีสื่อถึงการต่อต้านการทุจริต 
                    7. เพ่ือให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
4. เป้าหมาย 

เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด   สามารถน าความรู้ 
ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
 

5.พื้นที่ด าเนินการ 
                  ต าบลทับใต้ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
6. วิธีการด าเนินงาน  

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

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  3 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2562- 2564) 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 
                    ปีงบประมาณละ 120,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ตัวชี้วัดหรือผลลัพธ์ 
 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง ได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 

1. เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง มีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต
คอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
                   2. เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง มีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน 
เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

3. เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง มีค่านิยมที่ถูกต้อง มีจิตส านึกที่จะยึดมั่นในการท าความ
ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
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                    4.  เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง ได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มี
คุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึงการต่อต้านการทุจริต 

5.   เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
 

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

ล าดับที่ 3 

1.  ชื่อโครงการ : โครงการพาน้องท่องธรรมมะ 

2.  หลักการและเหตุผล 

       เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบัน  บุคคลตั้งแต่เด็ก  เยาวชน    รวมถึงประชาชนทั่วไป  ทั้งระดับ
ครอบครัว  ล้วนแต่เกิดปัญหาในการด าเนินชีวิตมากมาย  ต่างใช้ชีวิตโดยความประมาท  ไม่ได้ยึดหลักธรรม
ทางศาสนา  ทั้งที่เราทุกคนสามารถที่จะน าหลักคุณธรรมจริยธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้   ดัง
ตัวอย่างจากค าสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทรงแนะน าว่า  ต้นคดปลายตรงยังใช้ได้  “คนที่ประมาท
ในเบื้องแรกแต่ภายหลังไม่ประมาท  ยังจะท าให้โลกสว่างไสวได้  ดังพระจันทร์พ้นจากเมฆหมอกแล้ว”  ซึ่ง
หลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาดังกล่าว  สามารถน ามาใช้ในการด ารงตนหรือแก้ปัญหาต่างๆ ที่เข้ามา
รุมเร้าภายในจิตใจ  อีกทั้งผลกระทบจากภายนอกโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ  แม้กระทั่งการรับเอา
วัฒนธรรมตะวันตก  หรือปัญหาทางด้านยาเสพติด  ปัญหาเกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย   และที่ส าคัญที่สุด
คือ  ความเป็นปัจเจกบุคคลในสังคมสูงขึ้น  ผู้คนเห็นแก่ตัว  เอารัดเอาเปรียบ  เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนฝ่าย
เดียว   โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณเป็นสถานศึกษาที่สามารถสนับสนุน   ส่งเสริมกิจกรรมทางด้าน
ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรมที่ดีงาม ได้เล็งเห็นความส าคัญของการน าหลักธรรมค าสอนทางพุทธศาสนามา
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนดี  มีศีลธรรม  จึงได้จัดท าโครงการพาน้องท่องธรรมมะศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขึ้น  เพ่ือให้  ครู  และเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ร่วมปฏิบัติธรรม  เข้าวัด  ฟังธรรม  ทุกวันพระและ
วันส าคัญทางศาสนา  เพ่ือช่วยให้เกิดความสงบร่มเย็นทางจิตใจ   พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  รวมถึงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก  เยาวชน  และประชาชนได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญของวัด  เล็งเห็นประโยชน์ของการเข้าวัด  การฟังพระธรรมเทศนา  รวมถึงร่วมกัน
ท านุบ ารุงพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามสืบต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์  

         1. เพ่ือให้ครู/ผู้ดูแลเด็ก และเด็กได้ร่วมปฏิบัติธรรม  เข้าวัด  ฟังธรรม  
         2.  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ความส าคัญของ “วัด”  ในการเป็นฐานในการน าหลักธรรมไป   
          3.  เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน  วัด  และศูนย์พัฒนาเด็ก  ในการส่งเสริมให้เด็กมี
คุณธรรม จริยธรรม 
         4.  เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก  
        5.  เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการสอนธรรมศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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4. เป้าหมาย 
 ครู/ผู้ดูแลเด็ก/บุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 

5.พื้นที่ด าเนินการ 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้และวัดในพื้นที่ ต าบลทับใต้ อ าเภอหัวหิน     
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
6. วิธีการด าเนินงาน 
               1.  ประชุมเพ่ือก าหนดกิจกรรม/โครงการ 

    2.  จัดท าโครงการ/กิจกรรม/รายละเอียดงบประมาณ 
    3.  ขออนุมัติงบประมาณจัดท าโครงการ/กิจกรรม 
    4 .  ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

- จัดกิจกรรมไปท าบุญวันพระ 
- จัดกิจกรรมใส่บาตรในโอกาสวันส าคัญต่างๆ 
- เข้าร่วมกิจกรรมตามวัฒนธรรมประเพณี เช่น แห่เทียนพรรษา ฯลฯ 
- จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา 
- จัดกิจกรรมนั่งสมาธิทุกวันตอนพักเที่ยง 

   5.  ติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
   6.  สรุปผลการด าเนินกิจกรรม/จัดส่งให้รายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
       ปีงบประมาณ 2562 - 2564 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 
      ปีงบประมาณละ 6,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ตัวชี้วัดหรือผลลัพธ์ 

     1. ครู/ผู้ดูแลเด็ก และเด็กได้ร่วมปฏิบัติธรรม เข้าวัด  ฟังธรรม  
     2.  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ความส าคัญของ “วัด”  ในการเป็นฐานในการน าหลักธรรมไป   
     3.  ประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน  วัด  และศูนย์พัฒนาเด็ก  ในการส่งเสริมให้เด็กมี
คุณธรรมจริยธรรม 
     4.  พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก 

               5.  สนับสนุนส่งเสริมการสอนธรรมศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
11. การติดตามผลการด าเนินงาน 

1. การสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
3. รายงานผลการด าเนินงาน 

 
------------------------------------------------------------------------------ 
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1.3.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
ล าดับที่ 1 

3. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมโตไปไม่โกงให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ
บริหารส่วนต าบลทับใต้ 

4. หลักการและเหตุผล 

        ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็น
ปัญหาสังคมที ่

สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนใน
สังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
13 ) พ.ศ. 2552 เทศบาล มีอ านาจหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาลในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม และมาตร 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาล มีอ านาจหน้าที่ต้องท าในเขต
เทศบาล (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม และ (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้
พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9)จัดการศึกษา (10) 
การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการ
พัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้อง
ส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับใต้ พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้
เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารต าบลทับใต้ (หลักสูตรและกิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพ่ือเป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุดโดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิ ดปฏิบัติต่อตนเอง
และผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวมมี
ความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
3.     วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง เป็นคนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 

 2.เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง ไม่ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 

 3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง มีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
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 4. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 
แห่ง ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 

 5. เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง และให้เกิด
จิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 

          6. เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มี
คุณค่าในทางภาษาท่ีสื่อถึงการต่อต้านการทุจริต 
                    7. เพ่ือให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
4. เป้าหมาย 

เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด   สามารถน าความรู้ 
ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
 

5.พื้นที่ด าเนินการ 
                  ต าบลทับใต้ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

6. วิธีการด าเนินงาน  
๖. ประชุมปรึกษาหารือ 
๗. เสนอขออนุมัติโครงการ 
๘. ประชาสัมพันธ์โครงการและประสานกับสถานศึกษา 
๙. ด าเนินการตามโครงการ 
๑๐. ติดตามประเมินผลและรายงานสรุปผลการด าเนินการ 

 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562- 2564 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงาน 
                    ปีงบประมาณละ 120,000 บาท 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
 

10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ตัวชี้วัดหรือผลลัพธ์ 
 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง ได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 

1. เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง มีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริต
คอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
                   2. เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง มีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน 
เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 

3. เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง มีค่านิยมที่ถูกต้อง มีจิตส านึกที่จะยึดมั่นในการท าความ
ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต 
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                    4.  เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง ได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มี
คุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึงการต่อต้านการทุจริต 

5.   เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 แห่ง รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
 

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

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

1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยภายในครัวเรือน 
2. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องให้ความส าคัญและให้ความ
ร่วมมือในการแก้ไขกันอย่างเต็มความสามารถเพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนทุกระดับและนับวันจะทวี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจากความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร  
ตลอดจนพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของคนเราได้เปลี่ยนไป  จากเดิมที่เคยใช้ตระกล้าเวลาไปจ่ายตลาด       
ใช้ปิ่นโตใส่อาหาร  ใช้ใบบัวหรือใบตองห่ออาหาร  แต่ปัจจุบันมีการใช้สินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์จ าพวกพลาสติก 
โฟม แก้ว กระดาษ โลหะ อลูมิเนียม เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ท าให้เกิดมูลฝอยสูงขึ้นตามไปด้วย ผลกระทบที่ตามมามี
ทั้งความสูญเสียทางด้านสิ่งแวดล้อม  ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ า ดินเสื่อมสภาพ ความเสียหายจากเหตุร าคาญ
ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน  รวมถึงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์พาหะน าโรค  เสียหายต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว          
ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจและสิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย  
 องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในปัจจุบันมี
อัตราการเพ่ิมของจ านวนประชากร  ซึ่งจะเห็นว่าขยะมูลฝอยมีอัตราการเพ่ิมขึ้นโดยอัตโนมัติตามจ านวน
ประชากร  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การผลิตแบบอุตสาหกรรมวัสดุภัณฑ์ส าหรับอาหารที่มีความส าคัญ  
และจ าเป็นท าให้มีวัสดุประเภทพลาสติกเกิดขึ้นมากมาย  และมีความหลากหลายอยู่ทั่วไปในท้องตลาด  
ถุงพลาสติกท าให้เกิดความสะดวกมากขึ้น  ทั้งต่อผู้ขายและผู้ซื้อ  เกิดปัญหาขยะล้นเมือง  ปัญหาสุขภาพ
อนามัย  ซึ่งขยะเป็นปัญหาหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ยากจะแก้ไข  และสาเหตุหนึ่งเกิดจากประชาชนมา
รู้จักวิธีการบริหารจัดการขยะที่เกิดขึ้น  ส่วนมากแล้วจะทิ้งลงข้างหรือทิ้งลงแม่น้ าล าคลองบ้าง  ก่อให้เกิดสิ่ง
ปฏิกูลมากมาย  และส าหรับการทิ้งขยะลงแม่น้ าจะท าให้น้ าเกิดการเน่าเสียได้  ส่วนหนึ่งเกิดจากสาเหตุที่คน
ทั่วไปไม่รู้จักการคัดแยกขยะ      เมื่อมีขยะก็จะรวมกันก าจัดไปในคราวเดียวกัน  องค์การบริหารส่วนต าบล
ทับใต้จึงเห็นความส าคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม  และต้องสร้างจิตส านึกของการห้ามทิ้งขยะโดยปลูกฝัง
ให้แก่เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป  พร้อมทั้งจัดหาวิธีการจัดการเกี่ยวกับขยะเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
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 ๒๕๖2 – 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
ของที่ซื้อมา กระดาษหนังสือพิมพ์ที่อ่านแล้ว และเศษอาหารเหลือจากการรับประทาน   

 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 
5.สถานที่ด าเนินงาน 

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

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – 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 

ล าดับที่ 3 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 
2. หลักการและเหตุผล 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาประเทศไว้ 6 ด้านเพ่ือน าประเทศไปสู่ความมั่นคง ยั่งยืน โดยเน้นให้มีการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และแผนแม่บทการบริหารจัดกาขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ. 2559 -
2564 ได้ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศที่มุ่งเน้นให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะมีหน้าที่ตาม
กฎหมายในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมทั้งการคุ้มครอง ดูแล สิ่งแวดล้อม จะมีบทบาทส าคัญอย่าง
ยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพ่ือลดปัญหาเดือดร้อนของประชาชน ด้วยการบริห ารจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลัก 3Rs: Reduce Reuse และ Recycle (ใช้น้อย ใช้ซ้ า และน า
กลับมาใช้ใหม่) และช่วยปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างสมดุลและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็น
ธรรม อย่างไรก็ตามการด าเนินของส่วนราชการและองค์กรปกครองดังกล่าว จะต้องได้รับความร่วมมือจาก
ประชาชนอย่างเต็มที่ เริ่มจากการปลูกฝังจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในวัยเด็ก การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
กิจกรรมเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมในระดับเยาวชน การรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเพ่ือช่วยปกป้องและรักษา
สิ่งแวดล้อม และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับประชาชน จึงได้ริ่เริ่มโครงการ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับสมัครบุคคลที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป ที่มี
ความสนใจ มีความเสียสละและอุทิศตนในการท างานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและ
รักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง ดังนั้นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลทับ



60 
 

 
 

ใต้ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ในการ
ดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน และจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
3.วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่และรับสมัคร อถล. 
 2. เพื่อรับสมัคร อถล. 
 3. เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ร่วมกันเดือนละ 1 ครั้ง 
4. เป้าหมาย 
 ประชาชนที่มีอายุ 7 ปีขึ้นในเขตต าบลทับใต้ 
 ตัวช้ีวัด 
 ร้อยละ 50 ขึ้นไปของครัวเรือนสมัครเป็นสมาชิก อถล. 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่หมู่ 1 – 14 ต าบลทับใต้ 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประชาสัมพันธ์และรับสมัครประชาชนที่มีอายุ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
 2. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ อถล.  
 3. จัดกิจกรรมจิตอาสาเดือนละ 1 ครั้ง 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณละ 50,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
11. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 มีอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเป็นพลังชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับที่ 4 
 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด 
2. หลักการและเหตุผล 

 สิ่งแวดล้อมเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่ายิ่ง ชุมชนที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการพัฒนาพ้ืนที่                    
สิ่งแวดล้อมให้เป็นระเบียบ และสะอาดอยู่สม่ าเสมอย่อมส่งผลให้ชุมชนน่าอยู่ ทัศนียภาพก็จะดีตามไปด้วย 
การปล่อยปละละเลยให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนเสื่อมโทรม จะส่งผลกระทบให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนั้น
เสื่อมตามไปด้วย ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ ได้ตระหนักและ
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  จึงได้จัดท าโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและ
สิ่งแวดล้อมข้ึน  เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้ประชาชนและเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทับ
ใต้ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญ และคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
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3.วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกให้ประชาชน และเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลทับใต้ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญ และคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

2. เพ่ือจัดท าป้ายรณรงค์ห้ามทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะ 
4.เป้าหมาย 
 พ้ืนที่ต าบลทับใต้ 
  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 หมู่  1 – 14 ต าบลทับใต้ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

6.วิธีด าเนินการ 
 1.จัดท าป้ายรณรงค์ห้ามทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะ  
 2. รณรงค์ท าความสะอาดในที่หรือทางสาธารณะเดือนละ 1 ครั้ง 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2562-2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณปีละ 50,000 บาท 
 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ประชาชน และเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้มีจิตส านึกท่ีดี และมีความ
ตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 2. ประชาชน และเยาวชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 

ล าดับที่ 5 
 

1.ชื่อโครงการ : โครงการธนาคารขยะโรงเรียน 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ปัญหาการจัดการขยะ เป็นปัญหาที่นับวันแต่จะเพ่ิมความยุ่งยาก ให้กับผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในทุก
องค์กรและทุกชุมชน  ซึ่งโรงเรียนเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะ ที่มีจ านวน
เพ่ิมมากขึ้นทุกวัน  ท าให้ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายจ านวนมาก ในการขนย้ายเพ่ือน าไปก าจัด ดังนั้น การ
จัดการขยะอย่างเป็นระบบ  เพ่ือน าขยะที่สามารถใช้ประโยชน์ได้กลับมาใช้ประโยชน์ ( Recycle )  จึงเป็น
วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดจ านวนขยะ และลดภาระความสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะลงได้ 
          ธนาคารขยะในโรงเรียนเป็นแนวทางหนึ่งที่จะท าให้เกิดการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบและมีการ
บริหารจัดการขยะรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยปลูกฝังจิตส านึกให้นักเรียนและครูมีส่วนร่วมใน
การจัดการขยะท่ีตนเองสร้างข้ึน  
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3.วัตถุประสงค ์
           1. เพ่ือลดปริมาณขยะในโรงเรียนทั้ง 6 แห่งในต าบลทับใต้ 
          2. เพื่อให้มีการจัดการขยะรีไซเคิลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ขยะ และสร้างรายได้เสริมให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 
4. เพ่ือจัดตั้งธนาคารขยะในโรงเรียนทั้ง 6 แห่งในต าบลทับใต้ 

4.กลุ่มเป้าหมาย 
          นักเรียนและครูในโรงเรียนทั้ง 6 แห่งในต าบลทับใต้ 
 

4. พื้นที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลทับใต้ จ านวน 6 แห่ง 
6. วิธีการด าเนินการ 
 1. จัดตั้งธนาคารขยะในโรงเรียน 
 2. ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนน าขยะมาฝากกับธนาคารขยะในโรงเรียน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564   
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณละ 200,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
10.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เกิดระบบการจัดการขยะรีไซเคิลที่ดีและมีประสิทธิภาพในโรงเรียน 
2. เพิ่มมูลค่าให้กับขยะ 
3. นักเรียนและครูเห็นความส าคัญของการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง   
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มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทจุริต รวม 70 คะแนน 
 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร (5 คะแนน) 
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 

 
ล าดับที่ 1 

1.  ชื่อ : กิจกรรมจัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบัน  ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ 
เป็นปัญหาล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือ ง เนื่องจาก
เกิดขึ้นทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมักถูกมองจากสังคมภายนอกว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอรัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการ
ทุจริตตามสื่อและรายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและ
ความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  ได้เห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรม สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  จึงได้
ก าหนดให้มีกิจกรรมจัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้   
3.  วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือส่งเสริม/เสริมสร้างให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ มีจิตส านึกใน
การเป็นข้าราชการที่ดี ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  2.  เพ่ือให้มีระบบ และกลไกลในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
  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 
6.  วิธีด าเนินการ 
   1.จัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  
  2.  ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ และติดประกาศ ณ ชุมชน/หมู่บ้าน ในพ้ืนที่ต าบลทับใต้ อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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  3.  จัดท าบันทึกการลงลายมือชื่อรับทราบประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  ของข้าราชการฝ่ายการเมืองและพนักงานส่วนต าบลทุกคน  
7.  ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ 2562 – 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 (20 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 านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการบริการ
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 



65 
 

 
 

2. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
3. เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในต 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 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  
8.งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต ้
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

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

ล าดับที่ 2 
 

1.ชื่อ :  กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 

2. หลักการเหตุผล/ความเป็นมา 
 

 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นใน       
การพัฒนาผลงานซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เรื่องการบริหารงานบุคคล ให้เกิดความโปร่งใส เพ่ือเป็นการ
สร้างขวัญก าลังใจ และเป็นแรงจูงใจให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความมุ่งมั่นในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนในพื้นท่ี 
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3.วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถ

ตรวจสอบได ้
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 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ          
ของพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
ส่วนต าบล 

6.ประกาศผลการพิจารณาอย่างเปิดเผยและให้โอกาสผู้รับการประเมินโต้แย้ง แสดงความเห็น และ
ตรวจสอบได ้
 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
 

8.งบประมาณในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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 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
การส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพ่ื อ
ป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมอชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นที่น่าสนใจว่า กฎหมายจัดซื้อ
จัดจ้างเกิดข้ึนมาภายใต้บริบทของปัญหาการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งดูเหมือยากท่ีเยียวยาแก้ไข 
หากยังขาดซึ่งมาตรการหรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ป้องกันพฤติกรรมการทุจริต ดังนั้น งานทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหา
ดังกล่าว ประกอบกับปัจจุบันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (public Procurement) ซึ่งปัจจุบันใน
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 เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานภาครัฐสอดคล้องกับหลักการ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ตรวจสอบได ้
 

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพื่อเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล

ทับใต้ ให้ประชาชนได้มีส่วนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
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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  

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 

http://www.tabtai.go.th/
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2. มีการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-gp) ระบบการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-laas) ระบบการบันทึกข้อมูลสารสนเทศ (e-plan)  

 
ขัน้ประเมินผล 
การบันทึกรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละปีงบประมาณ โดยการสรุปจ านวน
โครงการที่ได้มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับข้อมูลที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ  

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 – 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 
-------------------------------------------------------- 

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

http://www.tabtai.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/
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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 เพื่อน ามา

ปรับปรุงการให้บริการ 
   - พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

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 2562-2564 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินการ 
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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 

 
ล าดับที่ 2 

1. ชื่อกิจกรรม :  กิจกรรมการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
    องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ อ่ืนตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและในการ ปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา การ
จัดท างบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น เทศบาลในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการ
ไปนั้น ประชาชนได้รับประโยชน์ หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการ
มีคุณภาพเพียงใด ตอบสนองความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความ  พึงพอใจจาก
ผู้รับบริการ จึงต้องมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1  ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  ของ
รัฐ ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ โดยให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชน ผู้มาขอรับบริการสาธารณะจาก
องค์การบริหารส่วนต าบล ของตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ เพ่ือประโยชน์ใน
ท้องถิ่น ลูกจ้างและพนักงานจ้าง อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ
ประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ จึงจ าเป็นต้องมีกิจกรรมนี้ขึน้มา  
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3. วัตถุประสงค์  
   1. เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้
เกิดความพึงพอใจ  
   2. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน  
   3. เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  
   4. เพ่ือเป็นการป้องกันปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ภายในเขตจังหวัดหรือนอกเขต จังหวัด ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลทับใต้ จ านวน 1 ครั้ง ต่อปี  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
6. วิธีด าเนินการ  
   1. ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ และด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใน
เขตพ้ืนที่จังหวัดหรือนอก เขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  
   2. ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้
ตามรูปแบบที่ก าหนด  
   3. สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  
   4. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน  
   5. ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  
   6. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขแก่
ประชาชน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ  
   ปีงบประมาณละ 20,๐๐๐ บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1. ผลผลิต ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทับใต้ จ านวน 1 ฉบับ  
   2. ผลลัพธ์  
    – ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
    - การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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ล าดับที่ 3 
 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นตราที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนผู้มาขอรับ  บริการติดต่อกับ
หน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ นั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความ
สะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจ และผู้มาขอรับบริการเป็นจ านวนมากซึ่ง
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงที การตอบสนอง ความต้องการเกิดความล่าช้าไม่เป็น
ธรรม และการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริต ประพฤติ มิชอบของ
เจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการ ส่งผลต่อมาตรฐานการ
ให้บริการ ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1  ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท า
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี 
ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายโดยก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน มีประสิทธิภาพ
และเกิด ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิดความจ าเป็น และประชาชน
ได้รับการอ านวยความสะดวก และ ได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558   
   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจ และความ
ทัดเทียมกันในการให้บริการประชาชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรม การใช้บัตรคิวในการติดต่อ
ราชการส าหรับผู้มาติดต่อราชการ  
3. วัตถุประสงค์  
   1. เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็น
ธรรมต่อผู้มารับบริการ  
   2. เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  
   3. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับ
บริการ  
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   4. เพ่ือเป็นเกราะป้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหา
ประโยชน์หรือกระท าการ ประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
6. วิธีด าเนินการ  
   1. จัดท าค าสั่งคณะท างานเพ่ือก าหนดตัวบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ในการดูแล ก ากับการ
ให้บริการ  
   2. ประชุมชี้แจง แนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ  
   3. จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่างๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
   4. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิว และการ
ใช้บริการตามล าดับคิว  
   5. จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ  
   6. สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือ
น ามาปรับปรุง แก้ไขการ ให้บริการอย่างมีคุณภาพ   
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไมม่ีการเบิกจ่ายงบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  

ทุกส านัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1. ผลผลิต มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับ
หน่วยงานที่ให้บริการ  
   2. ผลลัพธ์ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ให้ ไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มา
ขอรับบริการ - การให้บริการเกิดความโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่   

 
------------------------------------------------ 
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2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(10 คะแนน) 
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 
6.  วิธีด าเนินการ 

  ๑.   ส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุงขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริง  และพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชา
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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 

          ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

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  

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

 
2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน 
หรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจแทน หรือการด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 

การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายใน 
องค์กรนั้น ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะ
พิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วย
ความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
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ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อ 
สถานการณ์ที่การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3.วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ 
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
 
4.เป้าหมาย 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การ 
บริหารส่วนต าบล หรือ หัวหนา้ส่วนราชการ 
5.พื้นที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
6.วิธีด าเนินการ 

1.จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ 
 2. ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
 3. ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รอง 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมาย 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ -  2564 
8.  งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
10. ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด 

 การบริหารราชการ ด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย
ความสะดวกและการให้บริหารประชาชน/บริการสาธารณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
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  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 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
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6. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑  จัดท ากิจกรรมเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
  ๖.๒  พิจารณากิจกรรมพร้อมอนุมัติกิจกรรม 
  ๖.๓  ด าเนินการตามกิจกรรม 
  ๖.๔  รายงานผลโครงการ 
7.ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ ๒๕๖2 – 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
ประกาศนียบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจใน
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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 ๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 
 

๘.  งบประมาณ   
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมร่วมผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ อบต.ทับใต้ 
 

๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑๐.๑  บุคคลทีด่ ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทับ
ใต้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นที่ยอมรับของสังคม 

10.2 ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ มีค่านิยม ยก
ย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม   
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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. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 

2. หลักการและเหตุผล 
 

  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ 
บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม 
ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๑๒ ก าหนดไว้ว่า 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก .พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนด
มาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด 
เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา ๔๕ ก าหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้
ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รบบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 

องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ จึงได้จัดให้มีการจัดท าข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติ 
ราชการ โดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้กับ
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ และหัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง และให้มีการลงนามจัดท า
ข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่ วน
ต าบลทับใต้ 
3.วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/
ฝ่าย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และ
รายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝ่าย ตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของ 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
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4.การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝ่าย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน โดยจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝ่าย เพื่อให้การด าเนินงานตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีก าหนด และรับสิ่งจูงใจตามละดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้ 

๑) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
๒) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
๓) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
๔) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๕) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๖) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

 บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 

5.การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 5.1 ชี้แจงส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และ
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 

5.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
- ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค า 

รบัรองการปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน และเอกสารที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการ
ตามตัวชี้วัด เป็นต้น 

5.3 รบฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชขี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนด 

5.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน 
5.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผล

การปฏิบัติราชการเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
  

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



84 
 

 
 

 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 

6.วิธีด าเนินการ 
- จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
- รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
- แจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 

8.งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านัก/กอง/ฝ่าย ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 

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 
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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  จัดท าคู่มือการรับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน 
7.  ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ 2562 – 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 
 

ล าดับที่ 2 

1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  
2. หลักการและเหตุผล  

องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ เนื่องจาก
เห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตาม ภารกิจขององค์บริหาร
ส่วนต าบลทับใต้  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
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ด าเนินงานที่ ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด , อ าเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  ยังให้
ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในทุกส่วนราชการ การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบ
การเงินประจ าปี ได้มอบหมายให้ หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความ
สะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/
หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง 
กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะด าเนินการ
ชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการ
วินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการ
และ ด าเนินการทางวินัย มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  นอกจากนี้ 
ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ 
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององฺค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ เพ่ือความโปร่งใส และ
ป้องกันการทุจริต  
3.วัตถุประสงค ์ 

1. เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
2. เพ่ือความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 

6. วิธีด าเนินการ  
1. ทุกส านัก/กอง/ฝ่าย ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  
2. ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔    

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1. องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ

พบการทุจริต  
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2. องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

ล าดับที่ 3 
 

1. ชื่อมาตรการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ”  
2. หลักการและเหตุผล  

กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภทได้ให้ อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอ าเภอก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมี
ประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้อง กับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนิน
กิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ  ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
3. วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  จากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมี ประสิทธิภาพ  
 5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
6. วิธีด าเนินการ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ  

- การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
- การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ
คณะท างาน LPA จังหวัด  
- การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – ๒๕๖๔  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ    

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ   
……………………………………………………… 

 
2.5.3  ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง

รอ้งเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ 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 
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   



89 
 

 
 

  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.2562 -  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 (รวม 40 คะแนน) 
 

 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.  จัดเตรียมเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ให้ครบตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.
2540 ได้ก าหนดไว้ 

4. มีบริการข้อมูลข่าวสารการด าเนินการตามบทบาทและภารกิจอย่างชัดเจนและมีการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ www.tabtai.go.th  
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 5.  จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้บริการตลอดเวลาท าการของหน่วยงาน ณ ศูนย์
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  
7.ระยะเวลาด าเนินการ 

            ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
8.งบประมาณด าเนินการ 

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

3.1.2 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงาน
งบประมาณ การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการจัดหาพัสดุ การค านวณ
ราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ของ องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ อ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
2.  หลักการและเหตุผล 

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Public procurement) นับเป็นกระบวนการส าคัญในการ
ขับเคลื่อนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือพัฒนาประเทศ แม้ว่าการจัดซื้อจัดจ้างจะมีขั้นตอนและกลไกควบคุม
ตรวจสอบที่รัดกุมอยู่ในระดับหนึ่ง แต่ปัญหาการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (Corruption in public 
procurement) ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ  ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลหลายชุดที่ผ่านมาจึงพยายามปรับปรุงแก้ไข
กฎระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ทันสมัย โปร่งใสและใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งในราชการ
ส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันได้มีการตราและประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวง ขึ้นมา  อีกท้ังมีมาตรการในการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  เป็นที่น่าสนใจว่า กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างเกิดขึ้นมาภายใต้บริบทของปัญหาการ
ทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งดูเหมือนยากที่เยียวยาแก้ไข หากยังขาดซึ่งมาตรการหรือเครื่องมือต่าง 
ๆ ที่ใช้ป้องกันพฤติกรรมการทุจริต   

ดังนั้น  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  ได้ตระหนัก
และเล็งเห็นถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว  ประกอบกับปัจจุบันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ได้
น าพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและกาบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 , ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้ง
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พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 2540 เข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางในการปฎิบัติงาน  จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งในการที่จะต้องด าเนินงานให้มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานรวมทั้งแนวทางการปฏิบัติงานจะต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับ  ได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อหน่วยงานภาครัฐสอดคล้องกับหลักการ “ คุ้มค่า ,โปร่งใส , มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล , 
ตรวจสอบได้ ” 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.  เพ่ือเปิดเผยและเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทับใต้ให้เป็นไปตามความในมาตรา  11  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.2560  และตามประกาศ  และตามความในตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
พ.ศ.๒๕๔๖  ข้อ ๓ (๔) , ข้อ ๔ (๒)  และข้อ ๕   

๒.  เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ว่าเป็นไป
ตามแผนงานที่วางไว้หรือไม่  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

3.  เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการที่จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ 
เอกชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่จะด าเนินการ  
 4.  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้     
อีกทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสามารถด าเนินการร่วมสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดในการ
ตรวจสอบการท างานของหน่วยงานภาครัฐในการจัดซื้อจัดจ้างได ้

5.  เพ่ือให้กระบวนการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง  ด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
ข้อกฎหมายและหรือหนังสือสั่งการได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ 
4.  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

1.  หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน   
2.  ภาคประชาชนทั่วไป  สามารถตรวจสอบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว 

5.  สถานที่ด าเนินการ 

ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีการปฏิบัติตาม 
แนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังนี้ 

1.  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเอกสารสิ่งพิมพ์  ณ  หน่วยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  และหรือ
เอกสารการจัดส่งไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานทางเว็บไซต์  
www.tabtai.go.th และระบบการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ e-gp ของกรมบัญชีกลาง  
6.  วิธีการด าเนินงาน 
      6.1  ขั้นเตรียมการ  
 1) จัดท าแผนปฏิบัติการ ดังนี้     

(1)  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทับใต้ให้เป็นไปตามความในมาตรา  11  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.2560  และตามประกาศและตามความในตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.
๒๕๔๖  ข้อ ๓ (๔) , ข้อ ๔ (๒)  และข้อ ๕   

http://www.tabtai.go.th/
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(2)  ประกาศเผยแพร่การค านวณราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 6  สิงหาคม 
2556 เรื่อง การจัดท าหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 13  มีนาคม  2555  และตามความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 มาตรา  103/7  และ
มาตรา 103/8 ,ประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่ 69/2557  เรื่อง  มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  ลงวันที่  18  มิถุนายน 2557  , พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 , ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 21  และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ  ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560   

(3)  ประกาศและหรือเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัด
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้   อ าเภอหินหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
    ๒.)   ศึกษาระเบียบข้อกฎหมายรวมถึงหนังสือสั่งการเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง     

   3.)   ศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  เช่น  ระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-gp) เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
      6.2  ขั้นด าเนินงาน 
     (1)  มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุหรือการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  ให้เป็นไปตามความในมาตรา  11  แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  และตามประกาศและตามความในตามประกาศ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๔๖  ข้อ ๓ (๔) , ข้อ ๔ (๒)  และข้อ ๕  รวมทั้งมีการปิดป้าย
ประชาสัมพันธ์  ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ 

   (2)  มีการประกาศเผยแพร่การค านวณราคากลางส าหรับวงเงินงบประมาณท่ีเกิน ๑๐๐,๐๐๐.-  
บาท และประกาศและหรือเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงาน  ให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายหรือ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 

   (3)  มีการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น  ระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-gp) ให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายก าหนด 

      6.3  ขั้นประเมินผล 

    -  ตรวจสอบจากการรับการตรวจสอบประจ าปีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น ส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน , ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด และหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ในการตรวจสอบประจ าปี  ว่ามี
ข้อบกพร่องในการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ,ข้อกฎหมาย และหรือหนังสือสั่งการในเรื่องดังต่อไปนี้หรือไม่ 

       1.  การประกาศและหรือเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้าง 
       2.  การประกาศและหรือเผยแพร่ราคากลาง 
       3.  การประกาศและหรือการเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนทราบ 
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7.  ระยะเวลาด าเนินการ 

- ด าเนินงานในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการจัดหาพัสดุ การค านวณ
ราคากลางรายงานผลการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ของ องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ 

8.  งบประมาณในการด าเนนิงาน  

     -  ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้   
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      1.)  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  ภายใต้แนวความคิด  “ คุ้มค่า ,โปร่งใส , มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล , ตรวจสอบได้ ” 
      ๔.)  เป็นมาตรการหนึ่งเพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 

3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับ
การ มีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ อบต.ทับใต ้
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  
   ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้าง
และการจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  
จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง  ช่องทางที่
หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ 
ณ ที่ท าการ ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์
เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้
ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
   3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  
   3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้   

6. วิธีการด าเนินการ  
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

ได้แก่  
   - บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้   
   - ประกาศเสียงตามสาย/หอกระจายข่าว/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
   - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง  
   - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี  
   - วารสารขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  
   - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/Facebook  ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ 
   ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ทุกส านัก / กอง องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เพ่ิมข้ึน 
…………………………………………………… 

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 าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่.... 

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
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ก าหนดให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเ พ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนา 
รับทราบปัญหา ความต้องการ ฯลฯ ของประชาชนในท้องถิ่นมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาท้องถิ่น โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือด าเนินการให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความ
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
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) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่... 

 

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 
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 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 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

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  
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  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 เพ่ือ ใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน 
7.  ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 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 

……………………………………………………… 
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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    
 

    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
พ้ืนฐานและบริการอ่ืน ๆ 
 3.5  เพ่ือบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนที่มารับบริการ 
 3.6  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการประชาชนได้ดียิ่งข้ึน 
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 3.7  เพื่อลดขั้นตอนการบริการประชาชนให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 3.8  เข้าถึงชุมชนเพ่ือรับทราบปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไป 
 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 
 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 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564 

8.   งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ปีงบประมาณละ 30,000  บาท 
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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 

 

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   
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 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. 2562 – 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 

……………………………………………………… 
 

3.2.3  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 
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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 
 

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 
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 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
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
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ท้องถิ่นออกค าสั่งเป็นหนังสือ ห้ามมิให้ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่า 
จะได้มีการระงับเหตุร าคาญนั้นแล้วก็ได้ ซึ่งกรณีนี้ก็จะมีผลคล้ายกับการสั่งให้ หยุดด าเนินกิจการนั่นเอง 
๓. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ ๒๕๖2 – ๒๕๖๔ 

๔. สถานที่ด าเนินงาน 
เขตพ้ืนที่ต าบลทับใต้ 

๕. หน่วยงานผู้รับผิดชองโครงการ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 

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 
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  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   
  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. 2562 – 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  

……………………………………………………… 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10 
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 
 

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 
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  6. เพ่ือให้คณะกรรมการฯ ประสานกับประชาคมหมู่บ้านและประชาคมระดับต าบลในการ
รวบรวมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือ
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 
 7. สรุปข้อมูลที่ ได้จากการประชุมคณะกรรมการฯ และจัดท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการฯ เพ่ือน าร่างแผนพัฒนาและร่างแผนด าเนินงานเสนอผู้บริหารเพ่ือให้ผู้บริหารน าร่างแผนฯ 
เสนอต่อสภาฯ ให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ตามระเบียบฯ    

7.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564 

8.   งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้และอ าเภอหัวหิน 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ/ตัวช้ีวัดหรือผลลัพธ์ 
  1.  ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผน ทราบนโยบายและทิศทางการบริหารงาน
ของผู้บริหารท้องถิ่นในการด าเนินการโครงการพัฒนาต่าง ๆในพ้ืนที่ต าบลทับใต้ 
  2.  ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ และเสนอสภาพปัญหาและความต้องการ
ในชุมชนของตนเอง เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ทราบเป็นแนวทางในการพัฒนาและด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
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  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 
รบัทราบปัญหา 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
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)  

 



110 
 

 
 

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  
 ๑๒. จัดท ารูปเล่มฉบับจริงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 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 
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3.3.2 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 
 
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  
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  7. สรุปข้อมูลที่ได้จากการประชุมคณะกรรมการฯ และจัดท ารายงานการประชุม เพ่ือน า
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เสนอผู้บริหารเพ่ือให้ผู้บริหารน ารายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา เสนอต่อสภาฯ ให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ตามระเบียบฯ 

7.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564 

8.   งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้และอ าเภอหัวหิน 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ/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 รวม 45 คะแนน 

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/ที่มาของโครงการ  
   ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ก าหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ 
รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวัน
นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด 
องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ จึงได้มีการจัดท าและรายงานการ ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินก าหนดเป็นประจ าทุกป ี 
3. วัตถุประสงค์  
   1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทับใต้ 
   2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลทับใต้ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด  
   3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามก าหนด  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
5. พื้นที่ด าเนินการ  

ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
6. วิธีด าเนินการ  
   1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
   2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
   3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
   4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
ด าเนินการประเมินองค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตาม
แบบ ปย.2  
   5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการ
รวบรวม เพ่ือจัดท ารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอ
ผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน    
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7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – ๒๕๖๔  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
   2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
   3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 

--------------------------------------------------------------- 
4.1.2 มีการจัดท าและรายงานผลการจัดท าระบบควบคุมภายใน 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานใน
หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะ
ช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการ
จัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของ หน่วยงานภาครัฐ ได้
มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย  
ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การ
ควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนด
ไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่
สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควร
เป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ 
หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด การที่ระบบการ
ควบคุมภายในของรัฐยังไม่ ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้เกิดความเสียหายใน
หน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนดหน้าที่และ
มอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง  กระบวนการให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน 
ขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้
ระบบการควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  พิจารณาแล้วเห็น
ว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายใน  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน จึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุม
ภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
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   3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้
ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลด
ความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจ มีข้ึน  
   3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความ
มั่นใจแก่ผู้บริหารในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง  
   3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ของ หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
4. เป้าหมาย  
   เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงาน
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การ  ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์  
5. วิธีด าเนินการ  
   5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6     
   5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
การปฏิบัติตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทับใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
   5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือ
สรุปข้อมูล  
   5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ  
6. สถานทีด่ าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9.หน่วยงานรับผิดชอบ  

ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
   1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
   3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ใน
การตัดสินใจ  
   4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีวางไว้  
   5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  
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11. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตาม
ก าหนดเวลา  
   10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข  
   10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
   10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน  
   10.5 ลดความเสียหาย และความเสี่ยงต่อการด าเนินการที่ผิดระเบียบของทางราชการ 

10.6  หนว่ยงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ประหยัด 

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

 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหาร
ราชการตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ (15 คะแนน) 
  4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้ายข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

ล าดับที่ 1 

1.ชื่อมาตรการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการ บรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 

2. หลักการและเหตุผล 
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กร      

จึงมักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม
ในเรื่องการบรรจุ  แต่งตั้ง การโอน  ย้าย  การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทับใต้ เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
 3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การ
โอน ย้าย  
 
 

4. เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการด้านการบริหารงาน
บุคคล 

 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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6. วิธีการด าเนินการ 
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ
บรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังไปหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน 
รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 

- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ อบต.ทับใต ้
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ อบต.ทับใต ้
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง

ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

พนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
- ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่

ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ รับมติ คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต.จังหวัด) 
การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ ได้ด าเนินการตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการท าบันทึกข้อความแจ้งผู้คุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ต าแหน่ง 

- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังไปหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้ าน และ มีการ
ประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ของ อบต.ทับใต ้

- มีขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ/

การเลื่อนต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
- มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้ง ผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ

ด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
- ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ จะออก

ค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ รับมติ คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต.จังหวัด) 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
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- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่ง
การข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 

- มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบเช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความ
อุตสาหะ การรักษาวินัย   การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น 

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้ง
ผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม 

- นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้พนักงานทราบ
โดยทั่วกัน 

๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – พ.ศ.2564 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  อ าเภอหัวหิน  จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 
๑๐. ผลลัพธ์/ตัวช้ีวัด 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน 
ย้าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและ
สามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 

ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดย
พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับ  ดังนี้ 

ระดับคะแนน 
ระดับข้ันของความส าเร็จ (Milestone) 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 
1      
2      
3      
4      
5      
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การบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลการ
บรรจุแต่งตั้ง  โอน  ย้าย ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต.จังหวัด) และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที่ 2 มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในต าบลทราบ และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 

ขั้นตอนที่ 3 มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย 
ขั้นตอนที่ 4 แต่งตั้งคณะกรรมจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้งประชาชนเพ่ือตรวจสอบ

ขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 
ขั้นตอนที่ 5 การบรรจุแต่งตั้ง  การโอน ย้าย ต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต.จังหวัด) และการออกค าสั่ง
แต่งตั้ง ต้องไม่ออกค าสั่งก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ รับมติคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต.จังหวัด) 

การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง 
ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลการ 
ท าบันทึกข้อความแจ้งผู้คุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง รับทราบ 

ขั้นตอนที่ 2 มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในต าบลทราบ  และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ทับใต้ 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
ขั้นตอนที่ 4 แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
ขั้นตอนที่ 5 การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่งต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต.จังหวัด) และการออกค าสั่ง
แต่งตั้งต้องไม่ออกค าสั่งก่อนวันที่ องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ รับมติคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ก.อบต.จังหวัด) 

การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ขั้นตอน รายละเอียดการด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลการจัดท า
ประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ 

ขั้นตอนที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน 

ขั้นตอนที่ 3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน 

ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ 
ขั้นตอนที่ 5 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ

พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบ 



120 
 

 
 

 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ 

การรับ-จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ 
ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง 
ประชาชนหรือผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบ
กฎหมาย ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน  มีการท างานมี
กระบวนการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบ
ข้อบกพร่อง มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน  
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
3.2  การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
3.4  ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ

ท างานขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  

6. วิธีด าเนินการ  
จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ ประชาชนทราบ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงาน  ตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนด เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพ่ือให้
ประชาชนทราบทุกสามเดือน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ตลอดปีงบประมาณ 25๖2 – ๒๕๖๔ และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
8. งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

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

4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
 

ล าดับที่ 1 
 

1.  ชื่อกิจกรรม  : กิจกรรมการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับดูแล การ
จัดหาพัสดุ  โดยร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของ องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2.  หลักการและเหตุผล 

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันปัญหาการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  ถือ
เป็นมาตรการที่สิ่งส าคัญอีกมาตรการหนึ่ง  ที่จะท าให้การบริหารงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ภาครัฐมีความโปร่งใสและใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งในราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ซ่ึงสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ในหมวดที่ 2 ที่แสดงเจตนารมย์
ของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต อันเป็นปัญหาใหญ่
ระดับชาติตามที่รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ได้มีการประกาศให้เป็นนโยบายในการ
ป้องปรามและการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  รวมทั้งได้มีการก าหนดแนวทางต่างๆ รวมทั้งหามาตรการ
ในการลดปัญหาการทุจริตในระดับประเทศให้หมดสิ้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  ได้ตระหนักและให้ความส าคัญในปัญหาการทุจริตตามนโยบาย
ของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และเพ่ือให้สอดคล้องในการสนองต่อนโยบายดังกล่าว  
รวมทั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อีกท้ัง
เพ่ือให้มีมาตรการในการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
อันเป็นมาตรการหนึ่งเพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ในภาครัฐ จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งในการที่จะต้องด าเนินงานให้มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานรวมทั้งแนวทางการ
ปฏิบัติงานจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ ได้ก าหนดไว้  ทั้งนี้เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานภาครัฐสอดคล้องกับหลักการความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการและการ
ตรวจสอบของภาคประชาชน  จึงได้จัดท ากิจกรรมและมาตรการดังกล่าวข้างต้นขึ้นมา 

 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการ
จัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

๒.  เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ว่ามี
ความโปร่งใสตามหลักคุณธรรมอันเป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือการป้องกันการทุจริต  รวมทั้งมีส่วนร่วมใน
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การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  โดยสามารถตรวจสอบจากประกาศรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการๆ ให้
ประชาชนในพื้นท่ีนั้นๆ ได้รับทราบ 

3.  เพ่ือให้ภาคประชาชนได้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตามค วามในระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 25 ถือเป็นอีก
มาตรการในการร่วมตรวจสอบและเข้าถึงข้อมูลในการด าเนินงานของหน่วยงาน  
 4.  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  อีกท้ัง
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสามารถด าเนินการร่วมสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดในการ
ตรวจสอบการท างานของหน่วยงานภาครัฐในการจัดซื้อจัดจ้างได ้

5.  เพ่ือให้กระบวนการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้าง  ด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
ข้อกฎหมายและหรือหนังสือสั่งการได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ 

6.  เพ่ือด าเนินการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้าที่ได้มีความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ 

4.  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้าน  ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับใต้  อย่างน้อยหมู่บ้านละ 4 คน ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  

5. พื้นที่ด าเนินการ 

ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยมีการปฏิบัติดังนี้ 
(1)  จัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ 
(2)  คณะกรรมการตามข้อ 8 (1) ร่วมปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ตามพ้ืนที่ใน

ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง   

6.  วิธีการด าเนินงาน 

      6.1  ขั้นเตรียมการ      
    -   จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  ( พ.ศ.2562 – 2564)  โดยจัดท ากิจกรรม
หรือมาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับดูแล การจัดหาพัสดุ  
โดยร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

      6.2  ขั้นด าเนินงาน 

     (1)  มีการประชาสัมพันธ์  โดยจัดท าหนังสือให้ผู้น าหมู่บ้านพิจารณาแต่งตั้งตัวแทนภาค
ประชาชน  โดยผ่านการประชาคมหมู่บ้าน จ านวนอย่างน้อยหมู่บ้านละ 4 คน  เพ่ือจัดส่งรายชื่อให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลทับใต้พิจารณาแต่งตั้งร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและร่วมสังเกตการณ์ในการ
จัดหาพัสดุแต่ละโครงการ    

   (2)  ด าเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ตัวแทนภาคประชาชนในแต่ละหมู่บ้านที่ได้รับการส่ง
รายชื่อตามข้อ 6.2 (1)   

      6.3  ขั้นประเมินผล 
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    -  ตรวจสอบจากหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละโครงการว่ามีการแต่งตั้งตัวแทนภาค
ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์หรือร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ ว่า
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หรือไม่ 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
         ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564   
8.  งบประมาณในการด าเนนิงาน  
     -  ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้   
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         1.) เพ่ิมความโปรงใสในกระบวนการจัดหาพัสดุ  โดยการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
       ๒.)  ประชาชนสามารถเข้าถึงหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้ รวดเร็วยิ่ งขึ้น  
นอกเหนือจากภายใต้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านทางเวปไซต์ของหน่วยงาน www.tabtai.go.th , 
www.gprocurement.go.th  โดยสามารถเข้าร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือสังเกตการณ์โดยตรงกับ
ภาคส่วนราชการ 
       ๓.)  ภาคประชาชนสามารถตรวจสอบการท างานของรัฐได้  เกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณ
ของหน่วยงาน   
            ภายใต้แนวความคิด  “ คุ้มค่า  โปร่งใส   มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตรวจสอบได้ ” 
      ๔.)  เป็นมาตรการหนึ่งเพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

--------------------------------------- 
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาทอ้งถิ่น (10 คะแนน) 

  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 
 

3. วัตถุประสงค์ 
         ๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้ถึงบทบาทอ านาจหน้าที่ 

http://www.gprocurement.go.th/


124 
 

 
 

 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 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 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 
2.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  มีศักยภาพและ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 
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3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง มีความรู้รัก
สามัคคี ในหมู่คณะและการอยู่ร่วมกันในองค์กร 

 
 

 ล าดับที่ 2  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคม ด้วยเหตุผล ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความ
พร้อมที่จะรับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้
การศึกษาอบรมเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ ได้ด าเนินการ เพ่ือให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ  
หน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือ
พัฒนาตนเองและสามารถ น าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับ
การฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่ เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถ
น ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความ เจริญกา้วหน้า  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความ
เข้าใจในการท างานตาม บทบาทและอ านาจหน้าที่  
   3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย  
   3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่าง
ถูกต้อง   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ทุกคน  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม  
6. วิธีการด าเนินการ  
   6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลและหน่วยงาน ภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วม
ประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี  
   6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินก ารเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งสมาชิกสภา ท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัด
ฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานที่รับผิดชอบ  
   6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต 
   6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
และรายงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ ทราบ  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ปีงบประมาณละ 30๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 

10. ผลลัพธ์  
   10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่  
   10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ  
   10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  
11. ตัวช้ีวัด  

จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ที่ได้รับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 

 
4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย

บริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่
ฝ่ายใด 

ล าดับที่ 1 
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร เป็นกลไกส าคัญที่ใช้ ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่ง
อ านาจในการบริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณ
เป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ ด าเนินงานต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนา  ร่วมกัน 
นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ มีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมี
ประสิทธิภาพ ยังสร้างความ น่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรและลดการ
ทุจริต   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่น
ในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วม เป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหา
การทุจริตได้  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร  
   3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้  
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   3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น  
4. เป้าหมาย  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ทุกคน  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
6. วิธีการด าเนินงาน  
   6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการ
ประชุม  
   6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น 
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ  
   6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทับใต ้ 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖2 – 25๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

งานกิจการสภา ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้ 
10. ผลลัพธ์  
   10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร  
   10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพ่ือต่อต้านการทุจริต (10 คะแนน) 
 4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
 

ล าดับที่ 1 
1.  ชื่อ  กิจกรรมการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  
ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติราชการ  มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่องานบริการที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ  มีการปรับปรุงภารกิจให้ทัน
ต่อสถานการณ์  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และ
สอดคล้องกับค าสั่ งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 “ข้อ1 ให้ทุกภาคส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบใน
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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 
 

  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 เพ่ือเป็นแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นของ
องค์การบริหารส่วนต 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 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน ได้ทราบแนวทางการ
ด าเนินการแจ้งเบาะแสผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอ่ืน ๆ  

  6.3 จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
   6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
   6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
   6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน  

7.  ระยะเวลาด าเนินงาน 
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  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ได้เบิกงบประมาณในการด าเนินการ 
9.  ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลทับใต้  
10.  ผลลัพธ์ 
  1. น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

2. ประชาชนมีกลไกและช่องทางในการตรวจสอบด าเนินการได้ทุกขั้นตอน สามารถแจ้ง
เบาะแสการทุจริตได้สะดวก   
3. สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมและค านึงถงึประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น    

  4.บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 


