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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 
๑.การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มี
อยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

 
การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น 

ได้แก่ การกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน 

 
ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้ 
๑. การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด

จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
๕. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจาการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
๗. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 
สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่ทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ 

ดังนี้ 
๑. โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องดันและปราบปราม

การทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และ
อ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

๒. สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้
คนในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งข้ึน 

๓. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคลเหล่านี้ 



๓ 

 

๔. การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบริษัทมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่
เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดใน
โครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ รูปแบบการผูกขาด ได้แก่ การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและ
โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

๕. การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต้อง
แสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม รายได้พิเศษ ให้กับตนเองและครอบครัว 

๖. การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมายิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ส่วนรวม 

๗. มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นยกย่องคนดี มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้มีค่านิยมที่ผิดเห็น
ว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการทุจริต
ฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
๒. หลักการและเหตุผล 
 
  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่ายิ่งต่อความม่ันคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจากภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รับปชั่น และมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงานของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องกาทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีนี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corrruption Perception Index-CPI) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ประเมินการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International –IT) พบว่า 
ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕-๓๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยใน                    
ปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ในประเทศอาเซียนรองจากประเทศ
สิงคโปร์และประเทศมาเลเซียและล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี 
๒๕๕๘ ได้ล าดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการ
คอร์รับชั่นอยู่ในระดับสูง 
 
  แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการ
ป้องกันการทุจริตไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Conbention Against Corruption –UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตั้งองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้
การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานโครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรือ
นัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ี



๔ 

 

น้องและพวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทย
บางส่วนมองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่
อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
   

ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่ม
จากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งการเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไม่ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลัก
ออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index :CPI) 
 
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น

รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่มีความ
โปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการ
ทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/
มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 

 
๓.วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 
  ๑. เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  ๒. เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการฝ่ายบริหารบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
  ๓. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Goveunance) 



๕ 

 

  ๔. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหาร
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๕. เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๔. เป้าหมาย 
 
  ๑. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดแห่งผล
ประโยชนและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
  ๒. เครื่องมือ/มาตรการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติชอบ
ของข้าราชการ 
  ๓. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๔. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
  ๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 
  ๑. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti –Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน าประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
  ๒. องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Gobernance) มีความาโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
  ๓. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั่งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังกา
ราทุจริต 
  ๔. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
  ๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ 
ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
  
 
 



๖ 

 

ส่วนที่ ๒ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
องค์การบริหารส่วนต าบลงิ้วราย   

 
ตารางโครงการ/กิจกรรม /มาตรการ 

มิติ ภารกิจตาม
มิติ 

โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย 
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑. 
การ
สร้าง
สังคม
ที่ไม่
ทนต่อ
การ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑  การ
สร้าง
จิตส านึกและ
ความ
ตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ 
การเมืองฝ่าย
บริหาร
ข้าราชการ 
การเมืองฝ่าย
สภาท้องถิ่น
และฝ่าย
ประจ าของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 

๑.โครงการการ
บริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 
๒.โครงการ
ฝึกอบรมการพัฒนา
และส่งเสริม
จิตส านึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 
ส าหรับผู้บริหาร                
สมาชิกสภา และ
พนักงานส่วนต าบล 
๓.มาตรการ 
เสริมสร้างองค์
ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต 
๔.กิจกรรมให้
ความรู้ เรื่อง
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้แก่บุคลากร
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
๕. มาตรการ จัดท า
คู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน  
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
๑๕,๐๐๐.- 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
๑๕,๐๐๐.- 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
๑๕,๐๐๐.- 

 
 
 
 
 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
๑๕,๐๐๐.- 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 



๗ 

 

มิติ ภารกิจตาม
มิติ 

โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี ๒๕๖๒ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี ๒๕๖๓ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย 
เหตุ 

 ๑.๒ การ
สร้าง
จิตส านึกและ
ความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุก
ภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑.โครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมคืนสู่
ธรรมชาติ 
๒.โครงการปลูก
ต้นไม้ ๑ คน  ๑ ต้น 
๓.โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ภายใน
ต าบล 
๔.โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิง
อนุรักษ์ เชิงเกษตร 
และเชิงนิเวศต าบล
งิ้วราย 
๕.โครงการคัดแยก
ขยะด้วยมือเรา 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 
 

๒๐,๐๐๐.- 
 
๑๐๐,๐๐๐.- 

 
 

๕๐,๐๐๐.- 
 
 
 
 
 
๑๐,๐๐๐.- 

 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 
 

๒๐,๐๐๐.- 
 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 
 

๕๐,๐๐๐.- 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐.- 
 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 
 

๒๐,๐๐๐.- 
 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 
 

๕๐,๐๐๐.- 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐.- 
 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 
 

๒๐,๐๐๐.- 
 

๑๐๐,๐๐๐.- 
 
 

๕๐,๐๐๐.- 
 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐.- 
 

 

 
๑.๓  การ
สร้าง
จิตส านึกและ
ความ
ตระหนักแก่
เด็กและ
เยาวชน 
 
 
 
 

 

 
๑. โครงการค่าย
คุณธรรมและ 
ติวธรรมศึกษา 
๒.โครงการชิงสุข 
ก่อนห่าง 
๓.โครงการรจนา
เลือกคู่ 
๔.โครงการค่าย
ครอบครัวสัมพันธ์ 
๕.โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนและ
ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์วิถีพุทธ 
 

 
๖๐,๐๐๐ 

 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

 
 
 

 
๖๐,๐๐๐ 

 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

 
๖๐,๐๐๐ 

 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

 
๖๐,๐๐๐ 

 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๘๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 
 

 

มิติ 
ที๑่ 

รวม ๒ มาตรการ 
๑ กิจกรรม 

๑๒  โครงการ 
 

๖๕๕,๐๐๐.- ๖๕๕,๐๐๐.- ๖๕๕,๐๐๐.- ๖๕๕,๐๐๐.-  

 



๘ 

 

มิติ ภารกิจตาม
มิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย 
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

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

๒.๑  แสดง
เจตจ านง
การเมืองใน
การต่อต้าน
การทุจริต
ของผู้บริหาร 
 

๑.กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อต้าน
การทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 

๒.๒ 
มาตรการ
สร้างความ
โปร่งใสใน
การปฏิบัติ
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.มาตรการการ
สร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงาน
บุคคล 
๒. มาตรการออก
ค าสั่งมอบหมายของ
นายกองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปลัดองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหัวหน้า
ส่วนราชการ 
๓. กิจกรรมสร้าง
ความโปร่งใสใน 
การพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 
๔.กิจกรรมควบคุม
การเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
๕.กิจกรรมการ
พัฒนาแผนและ
กระบวนการจัดหา
พัสดุ 
๖.กิจกรรมสร้าง
ความโปร่งในในการ
ใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

- 
 
 
 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

 



๙ 

 

 
มิติ 

ภารกิจตาม
มิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย 
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๗.,มาตราการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง 
๘.กิจกรรมการ
จัดบริการสาธารณะ
และการบริการ
ประชาชนเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจ
แก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 

๒.๓ 
มาตรการ
การใช้ดุลย
พินิจและใช้
อ านาจหน้าที่ 
ให้เป็นไป
ตามหลักการ
บริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

 

๑. กิจกรรมการลด
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
๒.โครงการลด
ขั้นตอนและ
ระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 
๓.มาตรการการ
มอบอ านาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ เพ่ือ
ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ 
๔.มอบอ านาจเจ้า
พนักงานท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๒๒ 
๕.มาตรการการ
ออกค าสั่ง
มอบหมายของ
นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
ปลัดอบต. หัวหน้า
ส่วนราชการ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 



๑๐ 

 

มิติ 
 

 

ภารกิจตาม
มิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย 
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๔  การ
เชิดชูเกียรติ
แก่
หน่วยงาน/
บุคคลในการ
ด าเนิน
กิจการการ
ประพฤติ
ปฏิบัติตนให้
เป็นที่
ประจักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.กิจกรรมพ่อ-แม่
ดีเด่น 
๒.กิจกรรมการการ
มอบประกาศเกียรติ
คุณแก่สตรีดีเด่น 
๓.กิจกรรมยกย่อง
เชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏิบัติให้
เป็นที่ 
ประจักษ์ 
๔.กิจกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณ
แก่คณะกรรมการ
ชุมชน 
๕.กิจกรรมยกย่อง
และเชิดชูเกียรติแก่
บุคคล หน่วยงาน
องค์กรดีเด่น ผู้ท า
คุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรม
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
๖. กิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้มี
จิตสาสาธารณะ 
๗.กิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้
ปฏิบัติตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 



๑๑ 

 

มิติ ภารกิจตาม
มิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย 
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๕ 
มาตรการ
จัดการใน
กรณีได้ทราบ
หรือรับแจ้ง
หรือ
ตรวจสอบ
พบการทุจริต 

๑.มาตรการจัดท า
ข้อตกลงปฏิบัติ
ราชการ 
๒.กิจกรรมการ
จัดท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้วราย 
๓.กิจกรรมให้ความ
ร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบที่ได้
ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือ
การตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้วราย 
๔.มาตรการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐ
และองค์กรอิสระ 
๕.มาตรการ
ด าเนินการเก่ียวกับ
เร่ืองร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหนา้
เจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้วรายวา่ทุจริต
และปฏิบตัิราชการ
ตามอ านาจหน้าที่โดย
มิชอบ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 

มิติที่ ๒ รวม ๘ มาตรการ 
๑๖ กิจกรรม                          
๒ โครงการ 

- - - -  



๑๒ 

 มิติ ภารกิจตาม
มิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

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

๓.๑  จัดให้
มีและ
เผยแพร่
ข้อมูล
ข่าวสารใน
ช่องทางที่
เป็นการ
อ านวยความ
สะดวกแก่
ประชาชนได้
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ 
การปฏิบัติ
ราชการตาม
อ านาจ
หน้าที่ของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ได้ทุก
ขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.มาตรการ ปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้วราย ให้
มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
๒.กิจกรรม การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้วราย 
๓.กิจกรรม อบรมให้
ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
๔.มาตรการ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่
ส าคัญและ
หลากหลาย 
๕.กิจกรรม การ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการเงิน 
การคลัง พัสดุ 
และทรัพย์สินของ
อบต.งิ้วราย และการ
รับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการ
คลัง 
๖.มาตรการจัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้วราย 
๗.โครงการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

๑๕๐,๐๐๐.- 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
๑๕๐,๐๐๐.- 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
๑๕๐,๐๐๐.- 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
๑๕๐,๐๐๐.- 
 

 



๑๓ 

 

 

มิติ ภารกิจตาม
มิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี ๒๕๖๒ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี ๒๕๖๓ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
งบประมาณ 

(บาท)] 

หมาย
เหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๒ การรับ
ฟังความ
คิดเห็นการ
รับและ
ตอบสนอง
เรื่อง
ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.โครงการจัด
ประชาคมแผนชุมชน 
๒.การด าเนินงาน
ศูนย์รับเรื่องราวร้อง
ทุกข์องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
๓.มาตรการก าหนด
ขั้นตอน/
กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียน 
๔.โครงการออก
หน่วยเคลื่อนที่
บริการประชาชน 
๕.มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือนร้อนร าคาญ 
ด้านการสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
๖.กิจกรรม รายงาน
ผลการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
รับทราบ 
๗. กิจกรรมจัดท าตู้
รับแสดงความ
คิดเห็น/ตู้รับเรื่องราว
ร้องทุกข์/ร้องเรียน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
๕๐,๐๐๐.- 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
๕๐,๐๐๐.- 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

๕๐,๐๐๐.- 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
๕๐,๐๐๐.- 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 

๓.๓  การ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วม
บริหาร
กิจการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

๑.มาตรการตั้ง
คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลงิ้ว
ราย 
๒.ประชุมประชาคม
หมู่บ้านและ
ประชาคมต าบล
ประจ าปี 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 

 



๑๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มิติ ภารกิจตาม
มิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท)] 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชน 
๔.มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้า
ร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง 
๕.กิจกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลองค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้วราย 
๖.มาตรการ
ตรวจสอบโดย
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้วราย 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

 
 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

มิติที่ ๓ รวม ๙ มาตรการ  ๗ 
กิจกรรม 

๓ โครงการ 
 

๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.- ๒๐๐,๐๐๐.-  



๑๕ 

 

มิติ ภารกิจตาม
มิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ หมาย
เหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
๔. การ
เสริม 
สร้างและ
ปรับปรุง
กลไกใน
การ
ตรวจสอ
บการ
ปฏิบัติ
ราชการ
ของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๑  มีการ
จัดวางระบบ
และรายงาน
การควบคุม
ภายใน
ตามที่คณะ
กรรม 
การตรวจ
เงินแผ่นดิน
ก าหนด 
 
 
 
 

๑. มาตราการจัดท า
แผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ 
๒.มาตราการจัดท า
รายงานการควบคุม
ภายใน 
๓.กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 
๔.มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลงิ้วราย 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 

๔.๒ 
สนับสนุนให้
ภาค
ประชาชนมี
ส่วนร่วม
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
หรือการ
บริหาร
ราชการ 
ตามช่องทาง
ที่สามารถ
ด าเนินการ
ได้ 
 
 
 
 
 
 
 

๑.มาตรการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม ตรวจสอบก ากับ 
ดูแลการบริหารงาน
บุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแต่งตั้ง การ
โอนย้าย 
๒.กิจกรรมการ
รายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ 
๓.กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การตรวจสอบรับ 
การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สิน
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลงิ้วราย 
๔.กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างจากตัวแทน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 
 
 

 
 
 

 



๑๖ 

 

มิติ ภารกิจตาม
มิติ 

โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕๖๑ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี ๒๕๖๒ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี ๒๕๖๓ 
งบประมาณ 

(บาท) 

ปี ๒๕๖๔ 
งบประมาณ 

(บาท) 

หมาย
เหตุ 

  ชุมชน 
๔.โครงการอบรม
กรรมการตรวจการ
จ้าง 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

 

๔.๓ การ
ส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบ
ของสภา
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น
ผู้บริหาร และสมาชิก
สภาท้องถิ่น 
๒.กิจกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
๓.กิจกรรมส่งเสริม
สมาชิกสภาท้องถิ่น
ให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 
๔.กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 
 
 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 
 

 

๔.๔  เสริม
พลังการมี
ส่วนร่วมของ
ชุมชน 
Community 
และบูรณา
การทุกภาค
ส่วนเพื่อ
ต่อต้านการ
ทุจริต 

๑.มาตรการเฝ้าระวัง
การคอร์รัปชันโดยภาค
ประชาชน 
๒.กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพนัธ์กรณี
พบเห็นการทุจริต 
๓.มาตรการการ
ส่งเสริมและพฒันา
เครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 
ไม่ใช้

งบประมาณ 
 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

 

มิติที่ ๔ รวม ๔ มาตรการ           
๘ กิจกรรม 
๔ โครงการ 

- - - -  



๑๗ 

 

ส่วนที่ ๓ 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

 
มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
๑.๑ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารข้าราชการการเมือง    

ฝ่ายสภาทอ้งถิ่น และฝ่ายประจําขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 
๑.๑.๑ สร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 

ประชาชนในทองถิ่น 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
๒. หลักการและเหตุผล 

หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็น หลักสําคัญในการบริหารและ
การปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตสํานึกในการ
ทํางานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังตองมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้
สามารถปฏิบัติงานรวมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนําไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถ
แก้ปญัหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วยจากสภาพปัญหาการทุจริตคอรรัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่น
ทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
คอรรัปชั่นอย่างจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปัญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนใน
สังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะทําให้ปัญหาการคอรรัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ตองนํา
หลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคสวนไมวาจะเป็นภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน  ตลอดจน
ภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตสํานึกของคนไทยรวมต้านภัยการทุจริต 
ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชั่น ทั้งนี้ กลไกการนําหลัก
ธรรมาภิบาล  ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปรงใส่ ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมี
ประสิทธิภาพและประประสิทธิผลและการมีสวนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏ
อยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งไดวางกรอบการนําหลักธรรมาภิ
บาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ               จึง
นับเป็นการส่ งสัญญาณเชิงบวกให้ เห็นว่ าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแล้ ว                     
แต่อย่างไรก็ตาม สําหรับกรอบการนําหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ
หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่ง
ประกอบด้วยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลัก ความโปรงใส (Transparency) หลัก ความรับผิดชอบและ
การตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีส่วนรวม 
(Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกนําองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือ
กลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสสําหรับหน่วยงานหรืองค์กรใดๆ จะต้องคํานึงถึงกรอบเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการดําเนินงานที่หน่วยงานองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป   



๑๘ 

 

ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย องค์การบริหารส่วนตําบล
งิ้วรายจึงจัดทําโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และ  จริยธรรม 

๒. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 

๓. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถนําไปประยุกตใช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้ 

๔. เพ่ือให้ผู้บริหารทองถิ่น บุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ช์ในการทํางานให้กับองค์กร
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. เปา้หมาย 

ผู้บริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
๕. พื้นที่ดําเนินการ 
     องคก์ารบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
๖. วิธีดําเนินการ 

๑. จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
๒. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวขอ้ง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
๓. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
๔. จัดทํากําหนดการและหัวขอการอบรม 
๕. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดําเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

๗. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
๔ ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณที่ใชใ้นการดําเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม 

๒. ผู้บริหารท้องถิ่นบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 

๓. ผู้บริหารทองถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถนําไปประยุกตใ์ช้ในการทํางานและการดําเนินชีวิตได้ 

๔. ผู้บริหารทองถิ่นบุคลากรสามารถนําองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานให้กับองค์กรได้  
อย่างมีประสิทธิภา 



๑๙ 

 

๑.ชื่อโครงการฝีกอบรมการพัฒนา และส่งเสริมจิตสํานึกด้านคุณธรรม และจริยธรรมสําหรับผู้บริหาร สมาชิก        
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล และพนักงานส่วนตําบล ขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

๒.  หลักการและเหตุผล     
ตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ภายใต้การ

เปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จําเป็นต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม ซึ่งตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนตําบลของ
องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายได้คํานึงถึงการสร้างกําลังคนในการปฏิบัติราชการอย่า งมีคุณภาพ ทั้งในด้าน
สมรรถนะ การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล   งิ้ว
รายทุกตําแหน่งมีความรู้ในขอบเขต ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ความเข้าใจว่าด้วยเรื่องวินัย  การรักษา
วินัย และกฎหมายเบื้องต้น ตลอดจนมีความประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมสําหรับตําแหน่งหน้าที่  
  การพัฒนาบุคลากรในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจึงถือว่าเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นมากใน
การพัฒนาองค์กร ทั้งในด้านความรู้ในการปฎิบัติงาน การรักษาวินัยของข้าราชการ หรือแม้แต่เรื่องของจิตสํานึก
ด้านคุณธรรม และจริยธรรม หลักของธรรมมาภิบาลในการปฎิบัติงาน เรื่องของผลประโยชน์ที่ทับซ้อนที่อาจ
เกิดขึ้นจากการปฎิบัติงาน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย จึงได้จัดทําโครงการดังกล่าวขึ้น เพ่ือเป็นการ
สร้างจิตสํานึกและความรู้เท่านั้น ในลักษณะองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตน และ
ผลประโยชน์ส่วนรวม(ผลประโยชน์ที่ทับซ้อน)ซึ่งจะเป็นการช่วยในเรื่องการตัดสินใจที่อาจส่งผลกระทบในการ
กระทําท่ีอาจเกิดข้ึน โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ เป็นการกระทําความผิดทาง
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
๓.  วัตถุประสงค ์
 ๑.เพ่ือสร้างจิตสํานึกที่ดีให้บุคลากรสามารถนําหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมจรรยา มาใช้ในการ
ดําเนินชีวิตมีการพัฒนาด้านอารมณ์ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน สามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
 ๒.เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
รู้จักการทํางานเป็นทีม ทํางานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างานหน่วยงาน เพ่ือนร่วมงาน 
ผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งมีความสามัคคีภายในองค์กร 

๓.เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวินัย การรักษาวินัย และกฎหมายเบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องในการ                                                                                                                                                                                                                
ปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  

๔. เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะ และองค์ประกอบของการจัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) 
๔. เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง จํานวน  ๓๙ 
คน 
๕. สถานที่ดําเนินการ 
 ณ ห้องประชุมทองสิมา องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๑.เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
 ๒.ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย  วิทยากร  สถานที่ดําเนินการอบรม 
 ๓.ดําเนินการอบรมตามกําหนดการ  
 ๔.ประเมินผลโครงการทั้งก่อนและหลังการอบรม  และรายงานผลการดําเนินการให้ผู้บริหารทราบ 



๒๐ 

 

๗.ระยะเวลาดําเนินการ 
 วันอังคารที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
        
๘.งบประมาณ 
 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบ
ดําเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดอ่ืน ๆ  
โครงการฝีกอบรมการพัฒนา และส่งเสริมจิตสํานึกด้านคุณธรรม และจริยธรรมสําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล และพนักงานส่วนตําบล เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐.- บาท  
 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและ     พนักงาน
จ้าง ที่เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ในเนื้อหาวิชาที่ได้รับการฝึกอบรม  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 
 

๑๑.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑. สร้างจิตสํานึกที่ดีให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและ

พนักงานจ้าง นําหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมจรรยา มาใช้ในการดําเนินชีวิต มีการพัฒนาด้านอารมณ์ รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น และนําไปใช้ในการปฏิบัติงานและร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ๒. ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ได้รู้จัก
การทํางานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หน่วยงาน รวมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร 

๓. ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ได้รับ
ทราบถึงลักษณะและองค์ประกอบของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(ผลประโยชน์ทับซ้อน) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๒๑ 

 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองคค์วามรู้ด้านการตอ้ต้านการทุจริต” 
๒. หลักการและเหตุผล 

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) มุ่งสู่
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (CorruptionPerceptions Index : CPI)          ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ ในปีพ.ศ. ๒๕๖๔ 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ขางตน องค์การบริหารส่วน
ตําบลงิ้วรายจึงได้กําหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้น เพ่ือให้สามารถแปลงแผน
ยุทธศาสตร์วา่ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น 
ข้าราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป 

๓.๒ เพ่ือสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการฝ่ายประจํา ลูกจ้างประจํา ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

ข้อมูลองคก์รความรู้ด้านการตอ่ต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่มากกว่า ๕ เรื่องข้ึนไป 
๕. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
๖. วิธีดําเนินการ 

๑. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสํานึกด้านการต่อต้านการทุจริต 
อาทิกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓/๗ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปลูก
จิตสํานึก 

๒. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ     
อย่างเครง่ครัดผ่านโครงการ/กิจกรรม และสื่อช่องทางต่างๆ 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  จํานวนขอ้มูลองคก์รความรู้ด้านการตอ่ต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่ 



๒๒ 

 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างของ
องคก์ารบริหารสวนตําบลงิ้วราย 

๒. หลักการและเหตุผล 
ด้วยสถานการณ์หรือการกระทําของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ

ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งการกระทําดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รูตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือหรือบางเรื่องเปน็การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระทําความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ   (ประโยชน์ของส่วนรวม) 
แตก่ลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
          “ผลประโยชนทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้
อิทธิพลตามอํานาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น            แต่
รวมถึงผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเขาไปดํารงตําแหน่งใน
องคก์รตา่งๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจํากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอํานาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้อง
หรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง 
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙- ๒๕๖๐ 
หนว่ยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปรางใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ โดยกําหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประ
โยชนทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือป้องกันผลประโยชนทับซ้อน 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย จึงไดจัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการป้องกันผล                 
ประโยชนทับซ้อนแกบุ่คลากรในองคก์ารบริหารสวนตําบลงิ้วราย เพ่ือป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้
จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้ อน ผ่ านการประชุมผู้ บริหารกับ  พนักงานส่ วนตําบลงิ้ วราย                    
เพ่ือให้พนักงานทุกคนทํางานโดยยึด ถือ ระเบียบ กฎหมายคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องกํากับความประพฤติ
ของตน เพ่ือไมใ่ห้เกิดผลประโยชนทับซ้อน 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย มีจิตสํานึก           
ค่านิยม และวัฒนธรรมเรื่องความซื่อสัตย์  สุจริต มุงมั่นทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง          
ส่งผลให้หนว่ยงานปลอดจากการทุจริตคอรรัปชั่นมุ่งสูการเป็นขา้ราชการทอ้งถิ่นไทยใสสะอาด 

 
๔. เปา้หมาย 

พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างองคก์ารบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
๕. พื้นที่ดําเนินการ 

องคก์ารบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 



๒๓ 

 

๖. วิธีการดําเนินการ 
จัดประชุมประจําเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซอ้น 

๗. ระยะเวลาการดําเนินการ 
๔ ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณในการดําเนินโครงการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด องคก์ารบริหารสวนตําบลงิ้วราย 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวชี้วัด 

พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
ผลลัพธ์ 

พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างมีความรู้ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซอ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดทําคูม่ือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
๒. หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแหงชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริม
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
โดยจัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรมยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและ
จัดใหมีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุก
ระดับ 

ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวของกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชนทับซ้อน (Conflict of Interest) สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และองคก์รตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครอบคลุมประเด็นการ
ประเมิน ๕ ด้าน อันรวมถึง การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดําเนินการเรื่อง
เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ผ่านกิจกรรมต่างๆ อันรวมถึงการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ
การปอ้งกันผลประโยชน์ทับซอ้นแกเ่จ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย 

เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้างต้น 
และเพ่ือนําเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการปฏิบัติให้
เป็นกลไกสําคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระทําที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชนทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ใน
ภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายจึงไดตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการจัดหาคู่มือการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซอ้นขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึง
ปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจไดศึกษา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการ
รวมกันรณรงคส์ร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยให้ เทียบเท่า
ระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานนําไปเป็นองคค์วามรู้ในการทํางานใหเ้ป็นไปดว้ยความถูกต้อง 

๓.๒ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริตคอรรัปชั่น 
๔. เปา้หมาย/ผลผลิต 

บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชนทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
๕. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 



๒๕ 

 

๖. วิธีดําเนินการ 
๑. ศึกษาและรวบรวมขอมูล 
๒. จัดทํา(ร่าง) คู่มือการปอ้งกันผลประโยชนทับซ้อน 
๓. ตรวจสอบความถูกต้อง 
๔. จัดทําคู่มือการป้องกันผลประโยชนทับซ้อน 
๕. แจกจ่ายให้บุคลากร 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการจัดทําคูม่ือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชนทับซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๖ 

 

๑.๒ การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 

๑. ชื่อโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมคืนธรรมชาติสู่ตําบลงิ้วราย      
๒. หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยสถานการณ์น้ําท่วม น้ําแล้งและภัยพิบัติที่เกิดขึ้น  เป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นซ้ําซาก และเกิดขึ้นทั่ว
ทุกพ้ืนที่ของประเทศสาเหตุสําคัญท่ีทําให้เกิดปัญหา มาจากการตื้นเขินของแม่น้ําลําคลอง แหล่งน้ําสาธารณะ และ
การขยายตัวของผักตบชวารวมทั้งวัชพืชต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคกีดขวางการสัญจรทางน้ํา และบดบังทัศนียภาพของ
แหล่งน้ํา  รัฐบาลได้กําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ในเรื่องการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบ  ครอบคลุมทั้งใน
ส่วนของการจัดหาแหล่งน้ํา การบริหารจัดการน้ํา สํารวจสิ่งก่อสร้างที่กีดขวางทางน้ําและการจัดการปัญหา
ผักตบชวา  รวมทั้งพืชต่างๆ ที่เป็นสาเหตุสําคัญทําให้เกิดการตื้นเขินของแม่น้ํา ลําคลอง  ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ํา
ท่วม  จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น  เป็นสาเหตุสําคัญประการหนึ่งของปัญหาและอุปสรรคในการแก้ไขการจัดการ
เรื่องน้ําเพ่ือฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ําให้กลับคืนมามีระบบนิเวศที่ดีดังเดิม  
 
 ตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล 
ข้อ(๗) คุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเป็นการบริหารราชการบรรลุผล
ตามภารกิจดงกล่าว  มีผลการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นรูปธรรม  ส่งผลถึงประโยชน์สุขของประชาชนที่อยู่ในเขตบริการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายและประชาชนโดยรอบ  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายในฐานะที่เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทสําคัญ  ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าว  จึงได้จัด
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมคืนธรรมชาติสู่ตําบลงิ้วราย  เพ่ือฟ้ืนฟูคุณภาพน้ําในคลองต่างๆ  ในเขตตําบลงิ้วราย  
ตลอดจนเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  ในการอนุรักษ์คูคลอง  เพ่ือให้ตําบลงิ้วรายเป็นตําบลที่น่า
อยู่ต่อไป   
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงสภาพแม่น้ํา ลําคลอง แหล่งน้ําสาธารณะในพ้ืนที่ตําบลงิ้วราย 
ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนและมีความสุข 
 ๓.๒ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันอนุรักษ์ บํารุงรักษา ใช้ประโยชน์ และปลูกฝัง
จิตสํานึกในการรักษาแหล่งน้ําอย่างยั่งยืน 
 ๓.๓ เพ่ือสร้างความสามัคคี  ความร่วมมือร่วมใจกันดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม 
๔. เป้าหมาย 
 - ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณแหล่งน้ํา คูคลอง และผู้นําในพื้นท่ีตําบลงิ้วราย จํานวน ๓๐ คน 
 - สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จํานวน ๗๐ คน 
๕ . สถานที่ดําเนินการ 

คลองบ้านประตูน้ํา หมู่ที่ ๔ ตําบลงิ้วราย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ ดําเนินการสํารวจคูคลอง แหล่งน้ําสาธารณะในพ้ืนที่ตําบลงิ้วราย เพ่ือกําหนดพ้ืนที่เป้าหมายที่จะ
ดําเนินการ 
 ๖.๒ ประชุมทํางานร่วมกันระหว่าง ฝ่าย อปท.คือ จนท.องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย และ ฝ่าย
ปกครอง คือ กํานันผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือกําหนดเป้าหมายดําเนินการ 

๖.๓ จัดทําโครงการและเสนอของบประมาณ 



๒๗ 

 

 ๖.๔ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นําชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้ว
ราย 
 ๖.๕ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และกลุ่มต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดกิจกรรม 
 ๖.๖ ดําเนินงานตามโครงการ 
 ๖.๗ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙  
๘. งบประมาณ 
 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย  แผนงานสาธารณสุข งานบริการ
สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน  งบดําเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  รายการโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมคืนธรรมชาติสู่ตําบลงิ้วราย  
จํานวน   ๒๐๐,๐๐๐.-  บาท 
 
๙ . ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
๑๐.  ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของคลองสาธารณะได้รับการปรับปรุงทัศนียภาพให้มีความสะอาด  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ คลองสาธารณะในพ้ืนที่ตําบลงิ้วราย ได้รับการปรับปรุงทัศนียภาพให้มีความสะอาด 
สวยงามเป็นธรรมชาติ ประชาชนสามารถใช้เป็นทางสัญจรได้สะดวก 
 ๑๐.๒ น้ํามีคุณภาพที่ดีข้ึน สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําสาธารณะได้อย่างยั่งยืน 
 ๑๐.๓ สร้างจิตสํานึก และเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชาวตําบลงิ้วราย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 

๑.ชื่อโครงการ โครงการปลูกต้นไม้ ๑ คน ๑ ต้น 
๒. หลักการและเหตุผล 
 
 เนื่องด้วยปัจจุบันภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาที่สําคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรง 
เนื่องจากต้นไม้เป็นทั้งแหล่งดูดซับก๊าดคาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรอกมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจนอีกทั้งเป็น
การสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของผิวในพ้ืนที่นั้นๆ ลงได้เพ่ือเป็นการแก้ไข
ปัญหาภาวะโลกร้อน  
 

       ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๗ (๗) คุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทสําคัญ ได้ตระหนักและ
เล็งเห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าว  จึงได้จัดโครงการปลูกต้นไม้ ๑ คน ๑ ต้น  เพ่ือฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้
ตลอดจนการบํารุง รักษาทรัพยากรป่าไม้ให้ดํารงเพ่ือสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
ตลอดไป โดยปลูกต้นไม้จํานวน ๕๐๐ ต้น เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้ร่วมป้องกัน และรักษาพ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความร่มรื่นให้ตําบลงิ้วราย   
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย จึงได้จัดทําโครงการปลูกต้นไม้ ๑ คน ๑ ต้นประจําปี ๒๕๕๙ 
นี้ขึ้น 
    
๓. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือสร้างจิตสํานึก ให้กับประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๒. เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความร่มรื่นให้ตําบลงิ้วราย 
๓. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ของประชาชนในท้องถิ่น  

๔. กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในตําบลงิ้วราย จํานวน ๕๐๐ คน 
๕.ระยะเวลาดําเนินการ 
  ระหว่างวันที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙  
๖.สถานที่ดําเนินการ 
  บริเวณพ้ืนที่สาธารณะภายในตําบลงิ้วราย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
๗.วิธีดําเนินการ 

๕.๑ จัดทํารายละเอียดโครงการ 
๕.๒ เสนอโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติ 
๕.๓ จัดประชุม ซักซ้อมความเข้าใจ ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการกับผู้ที่เก่ียวข้อง 
๕.๔ ขอสนับสนุนต้นไม้จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี 
๕.๔ ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
๕.๔ ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ   

- ปลูกต้นไม้จํานวน ๕๐๐ ต้น (วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙) บริเวณพ้ืนที่สาธารณะ
ภายในตําบลงิ้วราย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

          ๕.๖ ติดตามและประเมินผลโครงการ 
 



๒๙ 

 

๘.งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินงาน 
 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย  

 
๑๐.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๒. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและสร้างความร่มรื่นให้ตําบลงิ้วราย 
๓. ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความรัก ความสามัคคีกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

๑.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตําบลงิ้วราย 
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง    (ฉบับที่ 
๕) พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบล ข้อ (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม และข้อ (๘) บํารุงรักษา ศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กร การบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ข้อ(๑๑) การ
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

ในปัจจุบันการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม ควรเน้นการคิด
สร้างสรรค์อารยธรรมที่ดีงามสู่วิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ ในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างยุคสมัยอย่างต่อเนื่อง
โดย ให้ความสําคัญกับุคลากรทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ทุกแขนง ทุกสาขาอาชีพ ให้ได้รับการดูแลและมี
คุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเป็นแม่พิมพ์ในการถ่ายทอดภูมิปัญญา องค์ความรู้ และเป็นแบบอย่างและสร้างแรงบันดาลใจ
ให้แก่อนุชนรุ่นต่อไป รวมถึง การทําทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
โดยนําวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้าน
วัฒนธรรมท้องถิ่น ให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคม และนํามาซึ่งรายได้สู่ชุมชน ตลอดจนให้
สามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์อย่างครบวงจรที่สร้างรายได้เข้าประเทศ 

องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย ได้เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้าน
ศาสนาและวัฒนธรรม และพยายามที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศาสนาและวัฒนธรรม ให้ประชาชนทั่วไป ให้
ความสําคัญกับด้านศาสนาและวัฒนธรรม ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย จึงได้จัดทําโครงการพัฒนา
ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านการศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือสืบสานและดํารงไว้ให้ประชาชนรุ่นถัดไป 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา
และวัฒนธรรม 
 ๓.๒ เพ่ือพัฒนาแหล่งการท่องเที่ยวด้านศานสนาและวัฒนธรรม 
 ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งการท่องเที่ยวด้านศาสนา 
 
๔. เป้าหมาย 
 นักท่องเที่ยว จํานวน  ๑,๐๐๐  คน 
 
๕. สถานที่ดําเนินการ 
 ๑.วัดงิ้วราย 
           ๒. ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ 
           ๓. เจษฎาเทคนิคมิวเซียม 

 ๔. โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฏ์ 
 ๕. บ้านขนมไทยป้าย้อย หมู่ที่ ๓ 
  ตําบลงิ้วราย  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
 
 

 



๓๑ 

 

 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ จัดการประชุมร่วมกันกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนและผู้นําชุมชน 
 ๖.๒ เขียนโครงการเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายเพื่อขออนุมัติ 
 ๖.๓ ประชุมเพ่ือมอบหมายงาน 
 ๖.๔ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าร่วมงาน 
 ๖.๕ จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการดําเนินการ 
 ๖.๖ ดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรม 
 ๖.๗ ประเมินและสรุปผลการดําเนินงาน 
 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
 
๘. งบประมาณ 
 ๕๐,๐๐๐.-บาท 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย  
 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๐.๑ ประชาชนเห็นความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพแหล่งเที่ยวด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๑๐.๒ ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานไว้ให้เยาวชนรุ่นถัดไป 
 ๑๐.๓ ประชาชนช่วยกันส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

๑.โครงการคัดแยกขยะด้วยมือเรา  
๒. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะนับว่าเป็นปัญหาสําคัญทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ  สาเหตุเนื่องมาจาก
ประชากรมีจํานวนมากขึ้น  สถานประกอบการต่างๆ มีมากขึ้น  และสิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ ขยะ 
ย่อมมีจํานวนมากขึ้นตามไปด้วย  จนกระท่ังการกําจัดขยะไม่สมดุลกับการเพ่ิมข้ึนของจํานวนขยะ  จึงมีขยะที่เหลือ
ตกค้างรอการกําจัดขยะอยู่เป็นจํานวนมาก  แม้จะมีพ้ืนที่ที่จัดไว้เพ่ือรองรับขยะแต่ก็ไม่เพียงพอกับปริมาณขยะที่
เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว  สร้างปัญหาเป็นอย่างมากทั้งทางด้านทัศนวิสัย กลิ่น ความสะอาด  และอาจก่อให้เกิดปัญหา
ขยะล้นเมืองได้ 
 ขยะมูลฝอย ผู้คนจํานวนมากละเลยและไม่เห็นคุณค่า ทั้งที่ขยะเหล่านั้นหากนํามาคัดแยกอย่างถูกวิธีและ
จะสามารถสร้างประโยชน์ได้  และยังสามารถนํากลับมาหมุนเวียนเข้ากระบวนการผลิตเพ่ือนํากลับมาใช้ใหม่ได้ อีก
ครั้ง  ซึ่งเป็นการประหยัดทรัพยากรและเงินงบประมาณแผ่นดินได้เป็นจํานวนมาก  รวมทั้งปริมาณขยะก็จะลด
จํานวนลงได้มาก  ซึ่งจะส่งผลดีทั้งต่อสิ่งแวดล้อม ต่อประชาชนต่อไป 
 องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายได้เล็งเห็นว่า ปัจจุบันปัญหาการทิ้งขยะในเขตพ้ืนที่ยังไม่มีการคัดแยกขยะ  
อีกทั้งหากประชาชนมีจิตสํานึกที่ดีในการคัดแยกขยะ  จะส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น  และเป็นการลด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม และลดงบประมาณในการจัดเก็บขยะ  และตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร
ส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ข้อ ๖๗ กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมี
หน้าที่ต้องทํา ตาม(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล  องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายจึงได้จัดโครงการคัดแยกขยะด้วยสองมือเรา เพ่ือรณรงค์สร้างจิตสํานึก
ให้ประชาชนคัดแยกขยะ ลดปริมาณขยะในพื้นที่ และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อไป 
 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือลดปริมาณขยะในพื้นที่  
 ๓.๒ เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนรู้จักคุณค่าของขยะเหลือใช้ 
 ๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการคัดแยกขยะ 
๔. เป้าหมาย 
 ประชาชนและผู้นําชุมชนในตําบลงิ้วราย จํานวน  ๔๐  คน 
 
๕. สถานที่ดําเนินการ 
 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม 
 
๖. วิธีการดําเนินการ 
 ๖.๑ จัดทําโครงการเพื่ออนุมัติโครงการ 
 ๖.๒ ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจงรายละเอียดในการดําเนินการ 
 ๖.๓ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้นําชุมชนในพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ 
 ๖.๔ ดําเนินการตามโครงการ 
 ๖.๕ ติดตามประเมินผลโครงการ 
 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
 มีนาคม ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 



๓๓ 

 

๘. งบประมาณ 
 จากงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย ประจําปี ๒๕๖๐ แผนงานสาธารณสุข งาน
บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบดําเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการคัดแยกขยะด้วยมือเรา จํานวน ๕,๐๐๐ บาท 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย ร่วมกับ กศน.ตําบลงิ้วราย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด 
  ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยในตําบลลดน้อยลง   
 
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย และเศษวัสดุเหลือใช้ 
 ๙.๒ ลดปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นท่ี 
 ๙.๓ สร้างจิตสํานึกให้แก่ประชาชนเพื่อรู้คุณค่าของวัสดุเหลือใช้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๓๔ 

 

๑.๓  การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 
๑.ชื่อโครงการ “รจนาเลือกคู่”องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
๒.หลักการและเหตุผล 
 เยาวชนคืออนาคตของชาติ แต่สังคมไทยกําลังประสบปัญหาที่เกิดข้ึนกับเยาวชน เรื่องพฤติกรรมทางเพศที่
ไมเ่หมาะสม ปัญหานี้กลายเป็นปัญหาอันดับต้นๆของประเทศ ผลการสํารวจระบุว่าเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของวัยรุ่น
อยู่ในวัยประมาณ ๑๔-๑๕ ปี ก่อให้เกิดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เพราะอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนซึ่งนําไปสู่
การทําแท้ง โดยในแต่ละปีมีตัวเลขระบุไม่ต่ํากว่า ๓๐๐,๐๐๐ ราย นอกจากเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ยังมีค่านิยม
การทดลองอยู่ด้วยกัน การแลกคู่นอน กระทั่งเลยเถิดไปถึงการขายบริการทางเพศเพ่ือนําเงินไปเที่ยวเตร่หรือซื้อ
ของฟุ่มเฟือย ยิ่งไปกว่านั้นการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ก็กําลังลุกลามเข้าสู่กลุ่มวัยรุ่นและพวกเขาเองกําลัง
กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงไปอย่างเลี่ยงไม่ได้ ภัยอันตรายเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนว่าถึงเวลาที่เราต้องช่วยกันป้องกัน
พฤติกรรมทางเพศท่ีไม่เหมาะสมของกลุ่มวัยรุ่น 
 ดังนั้นปัญหาพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมของกลุ่มวัยรุ่น จึงเป็นปัญหาที่สําคัญเพราะปัญหาดังกล่าว
เชื่อมโยงไปถึงการเรียนรู้ในการเลือกคู่ครองที่ถูกต้องและเหมาะสมจึงถือเป็นเรื่องสําคัญยิ่งสําหรับเยาวชน  เพราะ
หากเลือกคู่ครองผิด จะส่งผลให้ครอบครัวไม่มีความสุข หลายรายยุติปัญหาด้วยการแยกทางกันซึ่งไม่เป็นผลดีต่อ
ใคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคู่นั้นมีลูก เด็กก็จะเกิดปัญหาด้านอารมณ์ความรู้สึก และในที่สุดส่งผลกระทบต่อสังคม 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย จึงได้จัดโครงการ “รจนาเลือกคู่”เพ่ือ
สอนให้เยาวชนได้ตระหนักถึงผลกระทบของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ทั้งในด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ 
สังคม  ศีลธรรม และการเลือกคู่ครองที่ถูกต้องและเหมาะสมในเวลาอันควร 
๓.วัตถุประสงค ์

   ๓.๑ เพ่ือสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสํานึกเกี่ยวกับคุณค่าและความสําคัญของการรักนวลสงวนตัว 
การรู้จักยับยั้งชั่งใจในเรื่องเพศ การมีทัศนคติและการมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมในเรื่องเพศ รัก หวงแหน และ
เห็นคุณค่าของการรักษาพรหมจรรย์ไว้จนถึงวันแต่งงาน  

๓.๒ เพ่ือสอนให้เยาวชนตระหนักถึงผลกระทบของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ทั้งในด้าน ร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และศีลธรรม 
  ๓.๓ เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะต่างๆที่จําเป็นสําหรับวัยรุ่นเพ่ือหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อ
เพศสัมพันธ์ (การวางตัว การคบเพื่อน การคบเพื่อนต่างเพศ และการรู้จักปฏิเสธ) 

  
๔.เป้าหมาย 
 ๔.๑ ประเภทกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยรุ่นที่ยังไม่มีครอบครัว               จํานวน ๓๕ คน 
 ๔.๒ นายก อบต.งิ้วราย และเจ้าหน้าที่ อบต.งิ้วราย                      จํานวน   ๕ คน  
       รวมจํานวนทั้งสิ้น    ๔๐  คน  
๕.วิธีดําเนินการ 

๕.๑  เขียนโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ 
๕.๒  ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินโครงการและกลวิธีแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๕.๓  ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอความร่วมมือ 
๕.๔  ดําเนินการจัดอบรมตามโครงการฯ  

                  แบ่งการจัดกิจกรรม เป็น ๒ ส่วน (อาจปรับเปลี่ยนหรือจัดลําดับกิจกรรมตามความเหมาะสม) 
    ๑. ผู้นําสันทนาการ เป็นผู้นําจัดทํากิจกรรมละลายพฤติกรรม เพ่ือสร้างความคุ้นเคยให้แก่ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรู้จักกันมากยิ่งขึ้น 



๓๕ 

 

   ๒. เป็นรูปแบบของงเวิร์คช๊อป ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะทํากิจกรรมต่างๆ เพ่ือเชื่อมโยงเข้าสู่บทเรียน
ผู้สอนจะนําอภิปราย สอนความรู้เพิ่มเติม ตอบคําถาม และสรุปบทเรียน ดังนี้  

   - บรรยาย เรื่อง ค่านิยมวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน กับการป้องกัน เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
- บรรยาย เรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ป้องกันได้  

๓.กิจกรรมระดมความคิดเห็น“การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น (Stop Teen Mom)” 
 ๕.๕ สรุปประเด็นทั้งหมดพร้อมทั้งประเมินผลการจัดกิจกรรม 
๖.ระยะเวลาดําเนินการ 
 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
๗.สถานที่ดําเนินการ 
 กรีนริเวอร์ฮิล รีสอร์ท อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
๘.หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
๙.งบประมาณ 

 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ งบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการโครงการรจนาเลือกคู่  จํานวน ๘๐,๐๐๐.- บาท  
 
๑๐.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ เยาวชนผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงผลกระทบของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
๑๐.๒ เยาวชนผู้เข้ารับการอบรมรู้จักวิธีป้องกันตนเองจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 

  ๑๐.๓ เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกคู่ครองและการมีครอบครัวในเวลาที่
เหมาะสมกับวัยของเยาวชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

๑.ชื่อโครงการ โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ์ 
๒.หลักการและเหตุผล 
 สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพ้ืนฐานที่เป็นหลักของสังคม เป็นรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาคนและ
สังคม  โดยทําหน้าที่หล่อหลอมและขัดเกลาความเป็นมนุษย์ให้แก่สมาชิกในครอบครัวด้วยการอบรมเลี้ยงดู พร้อม
ทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่สมาชิกครอบครัว เพ่ือให้สมาชิก
ครอบครัวมีพัฒนาการตามวัยและเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นกําลังสําคัญใน
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
 ช่วงโลกาวิวัฒน์เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๓ มาถึงปัจจุบัน สังคมไทยและคนในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงในด้าน
วิถีการดําเนินชีวิตและวิถีวัฒนธรรม คนไทยต้องเผชิญหน้าที่วิกฤตเรื่องค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรม
ที่มีการเรียนแบบวัฒนธรรมการบริโภค วัตถุนิยม และการให้ความสําคัญกับเงินตราเป็นตัวตั้ง การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรง ต่อสถาบันครอบครัว ครอบครัวไทยมีความอ่อนแอลงเรื่อยๆ สัมพันธภาพและความ
เกื้อกูลของคนในครอบครัวลดน้อยลง พ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถทําหน้าที่อบรมสั่งสอนและขัดเกลาสมาชิกใน
ครอบครัวให้เป็นคนดีมีการเจริญเติบโตตามวัยได้ จึงทําให้เด็กไทยในปัจจุบันตกเป็นเหยื่อของค่านิยมผิดๆ ในด้าน
วัตถุนิยม บริโภคนิยม ติดอบายมุข ติยาเสพติด ไม่สนใจศึกษาเล่าเรียน มีนิสัยก้าวร้าว ชอบใช้ความรุนแรง ขาด
ความอดทนอดกลั้น มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น 
 ดังนั้น จึงมีความจําเป็นเร่งด่วนที่ทุกพ้ืนที่จะต้องร่วมกันสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่นเข้มแข็ง 
องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัวและตระหนักถึงปัญหา ความเสื่อม
ถอย ของสถาบันครอบครัว จึงกําหนดจัดโครงการ “ค่ายครอบครัวสัมพันธ์” เพ่ือเป็นการให้ความรู้ ความเข้า และ
การใช้เวลาร่วมกันของเป้าหมายครอบครัวที่มีบุตรอยู่ช่วงวัยรุ่นในการใช้ความรัก ความเอาใจใส่ดูแล การป้องกัน
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันสมควรและการป้องกันปัญหายาเสพติดของครอบครัวและชุมชน 
๓.วัตถุประสงค์ 

   ๓.๑ เพ่ือสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว  
๓.๒ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือจะได้ไม่สร้างปัญหาให้กับตนเองและครอบครัว 

  ๓.๓ เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัว 
๓.๔ เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ความเข้าใจและบทบาทหน้าที่ของสมาชิกครอบครัว (บทบาทของสามีภรรยา 

บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของลูก) และปลูกฝังวิถีการดําเนินชีวิตที่ดี 
  
๔.เป้าหมาย 
 ๔.๑ ครอบครัวปกติและครอบครัวเลี้ยงในชุมชน  จํานวน ๕๐ คน (๑๖ ครอบครัว) 
 ๔.๒ เจ้าหน้าที่ อบต.งิ้วราย  จํานวน ๔ คน  
         
๕.วิธีดําเนินการ 

แบ่งการจัดกิจกรรม เป็น ๓ ส่วน (อาจปรับเปลี่ยนหรือจัดลําดับกิจกรรมตามความเหมาะสม) 
๕.๑  กิจกรรม “กลุ่มสัมพันธ์” ละลายพฤติกรรม เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อม  ทั้ง

ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรู้จักกันมากยิ่งขึ้น 
๕.๒  บรรยาย 
       - บรรยายหัวข้อ “พลังรักจากครอบครัว” 
       - บรรยายหัวข้อ “ครอบครัวรุ่นใหม่ใส่ใจอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 
    - บรรยายหัวข้อ “การป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร” 



๓๗ 

 

๕.๓  กิจกรรม “Walk Rally ครอบครัวสุขสันต์” การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัว เป็น  
กิจกรรมที่ทําให้ครอบครัวมีความสามัคคี ได้ร่วมกันคิด วางแผน และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

๕.๔  สรุปประเด็นทั้งหมดพร้อมทั้งประเมินผลการจัดกิจกรรม  
                       
๖.ระยะเวลาดําเนินการ 
 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
๗.สถานที่ดําเนินการ 
 บ้านธารทิพย์ รีสอร์ท ตําบลแก่งกระจาน  อําเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
๘.หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
๙.งบประมาณ 

 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ งบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการโครงการครอบครัวสัมพันธ์  จํานวน ๘๐,๐๐๐.- บาท  
 
๑๐.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ สมาชิกครอบครัวตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัว เข้าใจหลักการดําเนินชีวิตที่
เหมาะสม รู้เท่าทันและเฝ้าระวังปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 

๑๐.๒ สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว คือ เกิดความรัก ความเขาใจและความ
ผูกพันระหว่างพ่อแม่และลูก มีการสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว และมีการใช้หลักธรรม(คุณธรรม 
จริยธรรม) ในการดําเนินชีวิตครอบครัว 
  ๑๐.๓ ทุกคนในครอบครัวได้รับการปลูกฝังจิตสํานึกที่ดี ตระหนักและเห็นความสําคัญของบทบาทหน้าที่
ของตนต่อบุคคลในครอบครัว 

๑๐.๔ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันปัญหาต่างๆ เช่นยาเสพติด โรคเอดส์ พฤติกรรมทางเพศ 
เป็นต้น สามารถนําไปใช้ให้ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน 

๑๐.๕ ครอบครัวที่ผ่านการอบรมสามารถเป็นต้นแบบทางสังคมและนําไปขยายผลต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

๑.ชื่อโครงการ โครงการชิงสุข ก่อนห่าง 
๒.หลักการและเหตุผล 
 ในหลายศตวรรษที่ผ่านมา สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดขึ้นเป็นอย่างมาก อันเป็นพลพวงมา
จากการพัฒนาประเทศตามแนวคิดการพัฒนากระแสหลักหรือการพัฒนาที่เดินตามการชี้นําของประเทศตะวันตก 
ทําให้สังคมไทยถูกขับเคลื่อนไปตามกระแสพัฒนาด้วย สถาบันครอบครัวไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกเชื่อมโยงเข้ากั บ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้น การพัฒนาตามแนวคิดการพัฒนากระแสหลักให้ความสําคัญกับการสร้างความ
มั่งคั่งร่ํารวย หรือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เน้นการพัฒนาแบบ แยกส่วน ทําให้เกิดกระบวนการแยกส่วน 
ทําให้เกิดกระบวนการดึงคนออกมาจากครอบครัว แยกพ่อแม่ลูกหลาน ปู่ย่า ตายาย ออกจากกัน 
 ผลของการพัฒนานั้นแม้จะทําให้ครอบครัวไทยมีภาวะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น มีความสุขสบายด้านวัตถุมาก
ขึ้น แต่ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่เคยแนบแน่นและอบอุ่นก็เริ่มเลือนหายไป เปลี่ยนแปลงเป็นความสัมพันธ์ที่
ไม่แนบแน่นดังก่อน ความผูกพันกันในเชิงอารมณ์และความรู้สึกมีค่อนข้างน้อยคนในครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกัน
น้อยลง พ่อแม่มีหน้าที่แสวงหาทรัพย์สินเงินทางและวัตถุเพ่ือมาเลี้ยงดูปรนเปรอความสุขให้ลูก ส่วนลูกซึ่งต้องทํา
หน้าที่เรียนหนังสือ ก็ถูกวัฒนธรรมต่างชาติและอบายมุขชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย การเติบโตเป็นผู้ใหญ่เ ป็นไป
ตามยถากรรม เด็กๆ เรียนรู้ชีวิตด้วยตนเองจากสังคมนอกบ้านมากกว่าสังคมในบ้าน สภาพการณ์เช่นนี้หลายคน
มองว่าสถาบันครอบครัวไทยกําลังตกต่ําอยู่ในสภาพใกล้ล่มสลาย ไม่มีความเป็นครอบครัวเหลืออยู่ ซึ่งครอบครัว
เองก็ไม่สามารถยับยั้งหรือผ่อนคลายปัญหาได้ ทุกคนได้แต่คอยเรียกร้องให้คนนอกไม่ว่าจะเป็น ครู อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือแม้แต่รัฐบาลให้เข้ามาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาครอบครัว 
 ไม่ว่าจะมองเรื่องนี้กันอย่างไร สังคมทําให้สถาบันครอบครัวเกิดปัญหา หรือสถาบันครอบครัวกลายเป็น
ปัญหาของสังคม แต่สิ่งที่คนในสังคมไทยเวลานี้เห็นพ้องต้องกันก็คือสังคมต้องให้ความสําคัญกับสถาบันครอบครัว
ให้มากขึ้น ต้องทําความเข้าใจครอบครัวที่อยู่ท่ามกลางกระแสพายุของการเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้น ทุกวันนี้แม้เรา
เติบโตจากครอบครัว แต่เราก็แทบจะไม่รู้จักครอบครัวอย่างแท้จริงเพราะขาดข้อมูลที่ลึกซึ้ง น่าเชื่อถือเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในสถาบันครอบครัวให้สามารถอ้างอิงเผยแพร่ได้ 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย จึงกําหนดจัดโครงการ “ชิงสุข ก่อน
ห่าง” เพ่ือเป็นการรณรงค์ ส่งเสริมการให้ทุกภาคส่วนให้ความสําคัญกับสถาบันครอบครัวในชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  
๓.วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือส่งเสริมปลูกจิกสํานึกกลุ่มผู้สูงอายุให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ด้านการเสริมสร้าง    
สถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง  
๓.๒ เพ่ือสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างาสมาชิกในครอบครัว 

  ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือจะได้ไมสร้างปัญหาให้กับตนเอง ครอบครัว 
 
๔.เป้าหมาย 
 ๔.๑ ประเภทกลุ่มเป้าหมาย คู่สามี-ภรรยา(ผู้สูงอายุ)  จํานวน ๔๐ คน  
 ๔.๒ เจ้าหน้าที่ อบต.งิ้วราย  จํานวน ๙  คน  
 ๔.๓ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข   จํานวน ๑  คน  
                 รวมจานวนทั้งสิ้น ๕๐ คน 
 
 
 
 



๓๙ 

 

๕.วิธีดําเนินการ 
แบ่งการจัดกิจกรรม เป็น ๓ ส่วน (อาจปรับเปลี่ยนหรือจัดลําดับกิจกรรมตามความเหมาะสม) 
๕.๑  นําสันทนาการ เป็นผู้นําจัดทํากิจกรรมละลายพฤติกรรม เพ่ือสร้างความคุ้นเคยให้แก่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมพร้อมทั้งทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรู้จักกันมายิ่งขึ้น 
๕.๒  บรรยาย 
       - บรรยายหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของสามีภรรยา” 
       - บรรยายหัวข้อการส่งเสริมบทบาทพ่อแม่(ในวัยผู้สูงอายุ) สร้างความผูกพันในครอบครัว 
    - บรรยายหัวข้อ การป้องกันและแก้ไขปัญหาครอบครัว 
       - บรรยายหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงและเตรียมตัวเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ 
๕.๓  กิจกรรม “Walk Rally การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีของครัวครัว เป็นกิจกรรมที่ทําให้ครอบครัวมี

ความสามัคคี ได้ร่วมกันคิด วางแผน และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
๕.๔  สรุปประเด็นทั้งหมดพร้อมทั้งประเมินผลการจัดกิจกรรม  

                       
๖.ระยะเวลาดําเนินการ 
 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
๗.สถานที่ดําเนินการ 
 บ้านผาสวรรค์  อุทยานไม้หอม อุทยานไม้ผล ตําบลสหกรณ์นิคม  อําเภอทองผาภูม ิจังหวัดการญจบุรี 
๘.หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
๙.งบประมาณ 
 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม
สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ งบดําเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการโครงการชิงสุข ก่อนห่าง  จํานวน ๘๐,๐๐๐.- บาท  
 
๑๐.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑๐.๑ ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ด้านการเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง 
๑๐.๒ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว คือเกิดความรัก ความเข้าใจและความผูกพัน

ระหว่างสาม-ีภรรยา มีการสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว 
  ๑๐.๓ ชุมชนมีความตื่นตัวในการทํางานด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อปอ้งกันการทุจริต 
๒.๑ แสดงเจตจํานงค์ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
     กิจกรรม “ประกาศเจตจํานงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
๒. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ ๓ เริ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความ
รวมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและ
ประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนด
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมน่้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ในปี     พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่ง
การที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น  เจ้าหนาที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้  
กําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไมท่นตอ่การทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอํานาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งใน
การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐ
จะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ 
รวมทั้งมีส่วนรวมในการตัดสินใจแก้ไขปัญญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทํา
ไดเ้ทา่ที่จําเปน็ตามกรอบกฎหมายกําหนด และตองเป็นไปเพ่ือการคุมครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ 
ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีคําครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่
คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจํานวนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต                   
ของคนทํางานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในทํานองเดียวกันนี้ก็สามารถ
เกิดขึ้นกับคนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
จํานวนมาก และมากกว่าคนทํางานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนทํางานในท้องถิ่น 



๔๑ 

 

อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อํานาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนทํางานในท้องถิ่น
จะใชอํานาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนทํางานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความ
เสียหายของรัฐ ที่คนทํางานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อใหเกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหาย
ที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกอง์คกรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเขม้แข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการ
ทุจริตขององคก์รตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือแสดงเจตจํานงค์ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
การจัดทําแผนป้องกันการทุจริตในองคก์รที่บริหาร 
๔. เปา้หมาย/ผลผลิต 

๔.๑ ประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
๔.๒ มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
๔.๓ แผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริตขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ ประกาศเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖.๒ ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวของ 
๖.๓ จัดตั้งคณะทํางานการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๖.๔ ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๖.๕ จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๖.๖ ประกาศใชแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
๖.๗ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริต 
๖.๘ รายงานผลการดําเนินงาน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
 
 



๔๒ 

 

๑๐. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ผลผลิต 
- มีประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย ๑ ฉบับ 
- มีการประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย ๑ ครั้ง 
- มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ ปี จํานวน ๑ ฉบับ 
๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
- การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของ 
บุคลากรองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

    - ลดขอรองเรียนการดําเนินงานขององคก์รปกครองสวนทองถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

๒.๒ มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
๒.๒.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ 

บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
     มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัตตามระเบียบ) 
๒. หลักการและเหตุผล 

พนักงานอบต. ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของอบต. เป็นบุคลากรที่มีความสําคัญต่อองค์กร                       
โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานของอบต.ใหมีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และ
ประชาชนการพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการ
พัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการทํางานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการทํางานที่
โปร่งใส สามารถตรวจสอบการทํางานได้ด้านการพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม  เพ่ือนําไปสู่การ
สร้างมาตรฐานความโปร่งใส และการใหบริการที่เป็นธรรมตรวจสอบไดอ้ย่างแท้จริงต่อไป 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอบต. พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคทาย ที่กําหนดใหการปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหน้าที่ของอบต.ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ
คํานึงถึงการมีส่วนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระ
ราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๖ ที่กําหนดให้การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทํางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

๓.๑ เพ่ือกําหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของอบต. 
๓.๒ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบ

ได ้
๓.๓ เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
๓.๔ เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของอบต.ใหมีประสิทธิภาพได้คนดี              

คนเก่งเขามาทํางาน 
๔. เปา้หมาย/ผลผลิต 

จัดทํามาตรการด้านการบริหารบุคคลของอบต. จํานวน๑ มาตรการ 
๕. พื้นที่ดําเนินการ 

สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
๖. วิธีดําเนินการ 

๖.๑ กําหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนตําแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต.  

๖.๒ นําหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากําหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 



๔๔ 

 

๖.๓ ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
๖.๔ ดําเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
๖.๕ สรุปผลการดําเนินการบริหารงาน 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ผลผลิต 

- มีมาตรการดําเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของอบต. จํานวน ๑ มาตรการ 
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัตงิานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 

๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
- ลดขอร้องเรียนในการดําเนินการด้านบริหารงานบุคคลของอบต.ไมน่้อยกว่า ๙๐ % 
- บุคลากรของอบต.มีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคลไม่กว่าระดับ ๓ 
- การบริหารงานบุคคลของอบต.มีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกอบต. ปลัดอบต. และหัวหน้าส่วนราชการ 

๒. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี

อํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของอบต. ทั้งที่เป็นหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติอบต. พ.ศ. ๒๔๙๖ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดให้อบต.มีหน้าที่ต้องทําอีก
มากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของอบต.         นั้น 
มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝ่าย
ผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน 
ระดับสํานัก กอง และฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอยางยิ่งต่อการให้บริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
อบต. พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคทาย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของอบต. ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗ ที่กําหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สุข ของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ              ปฏิบัติงานเกิน
ความจําเป็นประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ             การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติอบต. พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘(๒) ที่กําหนดให้นายกอบต. มี
อํานาจหน้าที่ในการสั่งอนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของอบต. มาตรา ๔๘ กําหนดให้นายกอบต. ควบคุม
และรับผิดชอบในการบริหารกิจการของอบต. และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานอบต. และลูกจ้างของอบต. มาตรา 
๔๘ นายกอบต.มีอํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกอบต. ที่ได้รับแตงตั้ง                 ในการสั่ง 
หรือ การปฏิบัติราชการของนายกอบต.ได้ มาตรา ๔๘ กําหนดให้ปลัดอบต.เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานอบต. และ
ลูกจ้างอบต.รองจากนายกอบต. และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของอบต.ให้เป็นไปตามนโยบาย และ
อํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมาย กําหนด หรือตามที่นายกอบต. มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการ
พนักงานอบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงานบุคคลของอบต.จังหวัดนครปฐม 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอํานาจหน้าที่ของอบต.ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชน 

๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
๓.๓ เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 



๔๖ 

 

๓.๔ เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 

 
๔. เปา้หมาย/ผลผลิต 

จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกอบต. ปลัดอบต. และหัวหน้าส่วนราชการ จํานวน ๔ ฉบับ              
ประกอบด้วย นายกอบต.มอบหมายให้รองนายกอบต. นายกอบต.มอบหมายใหปลัดอบต. รองปลัดอบต.และ
หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอบต.มอบหมายให้รองปลัดอบต. และปลัดอบต.มอบหมายใหหัวหน้าส่วนราชการ 
๕. พื้นที่ดําเนินการ 

สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
๖. วิธีดําเนินการ 

๖.๑ ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและหนังสือสั่ง
การ 

๖.๒ จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ
ปฏิบัติ 

๖.๓ จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ใหประชาชนทราบ 
๖.๔ ให้ผูรับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ผลผลิต 

-มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ 
๑๐.๒ ผลลัพธ์ 

- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับอยูในระดับดี 
- ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

 
 



๔๗ 

 

 ๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหาร

ผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจใหผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน 
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบลได้ให้ความสําคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องลําดับตนๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผูบังคับ
บัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใตบังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการอง
คการบริหารส่วนตําบล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนอบต. ไดก้ําหนดให้นายกองคการบริหารส่วนตําบลแตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 

องคก์ารบริหารส่วนตําบล ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน 
๓. วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
๔. เปา้หมาย/ผลผลิต 

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
๕. พื้นที่ดําเนินการ 

สํานักงานองคก์ารบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
๖. วิธีดําเนินการ 

๖.๑ แตง่ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ตําบลโดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และ
ข้าราชการองคก์ารบริหารส่วนตําบล ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เปน็เลขานุการ 

๖.๒ แต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ าราชการองค์การบริหารส่ วนตําบล                   
โดยประกอบด้วยประธานกรรมการ หัวหน้าส่วน และข้าราชการองคก์ารบริหารส่วนตําบลที่รับผิดชอบงานการเจ้า
หนาที่เป็นเลขานุการ 

๖.๓ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคบับัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้คําปรึกษา
และเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๖.๔ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนตําบล รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบล 

๖.๕ คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบล พิจารณาทบทวนผล
การพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองคก์ารบริหารส่วนตําบล 

 



๔๘ 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ชว่งระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน - ตุลาคม 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
องคก์ารบริหารส่วนตําบล 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี” 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เพ่ือใหการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง

เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีกิจกรรม
ควบคุมใหบุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบล จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติ ทําให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดขอผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความ
จําเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง 

๓.๒ เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
๔. เปา้หมาย/ผลผลิต 

บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องคการบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
๕. พื้นที่ดําเนินการ 

กองคลัง องคการบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
๖. วิธีดําเนินการ 

จัดทําทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณท่ีตั้งไว 
๘. ระยะเวลาดําเนินการ 

ประจําปีงบประมาณ  วันที่ ๑ ตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผูรับผิดชอบ 

กองคลัง องคการบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง

การที่เก่ียวขอ้ง 
๑๐.๒ ลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะทําใหเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน 
๑๐.๓ เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 

 
 
 
 



๕๐ 

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งกําหนดใหมีการบริหาร

ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชนสูงสุดกับประชาชนและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
๓.๒ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร 
๓.๓ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
๓.๔ เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๓.๕ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
๓.๖ เพ่ือเป็นข้อมูลใหกับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

๔. เปา้หมาย/ผลผลิต 
๔.๑ หัวหน้าฝ่ายและผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
๔.๒ เจ้าหนาที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสด ุ

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
องคก์ารบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ จัดเก็บขอ้มูลในการจัดซื้อจัดจ้าง 
๖.๓ จําแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจํานวนโครงการและร้อยละของจํานวน

งบประมาณ 
๖.๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
๖.๔ สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๖.๕ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 
๖.๖ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําป ี
๖.๗ เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนไดร้ับทราบ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
พัสดุและทรัพย์สิน องคก์ารบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ 
๑๐.๒ ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
๑๐.๓ ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหมีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุม้ค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
 



๕๑ 

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ” 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
๓.๒ เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
๓.๓ เพ่ือเป็นการป้องกันการใช้จา่ยเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

๔. เปา้หมาย/ผลผลิต 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสด ุ

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
องคก์ารบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานใน

การจัดหาพัสดุ 
๖.๒ ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่ วยงานถึงความ

เกี่ยวขอ้งกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

๔ ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

พัสดุและทรัพย์สิน องคก์ารบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ มีระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
๑๐.๒ มีการป้องกันการใช้จา่ยเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 
๑๐.๓ มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
โครงการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เนื่องจากอบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่อง

การจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดทําบริการสาธารณะ แต่ต้อง
เป็นไปตามอํานาจหน้าที่และกฎหมายที่กําหนดไว้ ดังนั้น การที่อบต.จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอบต. พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย ที่กําหนดให้การ
ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของอบต.ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีและใหค้ํานึงถึงการมีส่วนรวมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเป็น               เผ่ยข้อมูล
ขาวสาร ประกอบกับมาตรา ๕๐ (๙) ที่กําหนดให้อบต.มีอํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของ
อบต. ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่กําหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการ
ดําเนิน การโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสั งคมภาระต่อประชาชนคุณภาพ 
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณของอบต.เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในทองถิ่น จึงมีความจําเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ 
– จัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนได้เขา้ถึงขอ้มูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของอบต.ทุกโครงการและกิจกรรม 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ของอบต. 

๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
๓.๓ เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

๔. เปา้หมาย/ผลผลิต 
เผยแพร่ขอมู ล การจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของอบต.ที่ดําเนิ น การตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม               (ฉบับ
ที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ จํานวน ๔ ช่องทาง ไดแ้ก่ ทางเว็บไซต ์บอรดป์ระชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 
๕. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
        ๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทําประกาศ ดังนี้ 

- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศการกําหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 

       ๖.๒ นําส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของอบต. ได้แก่ ทางเว็บไซต์ 
บอรดป์ระชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 



๕๓ 

 

 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

๔ ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
         ๑๐.๑ ผลผลิต 
           - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไมน่้อยกว่า ๓ ช่องทาง 

๑๐.๒ ผลลัพธ์ 
- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่ารอยละ ๗๐ ของโครงการที่จัดซื้อ

จัดจ้างทั้งหมด 
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดย

ทัดเทียมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย บริหารจัดการโดยการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ าน               
เมืองที่ดี โดยดําเนินการจัดตั้ งศูนย์บริการรวมหรือศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ( One Stop Service)           
ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อสอบถามข้อมูล ยื่นคําขอ
อนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็นอํานาจหน้าที่และภารกิจของอบต. ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการดําเนินการให้
ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการทํางานแต่ละกระบวนงานเพ่ือใหมีระบบบริการที่เชื่อมต่อ
ระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพ่ือให้บริการตามลําดับ จัดสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ เพ่ือ
ให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัตินอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตําบล ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ               ตามเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น       (ด้านถนน 
ทางเดิน และทางเทา้, ด้านไฟ้ฟาสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ํา, ด้านน้ําเพ่ือการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส,                ด้านงาน
สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการป้องกันและบรรเทา   สาธารณภัย, 
ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว,            ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ                      ตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟประปาและหมอกควัน การกําจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหลงน้ํา 
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกําเนิดการจัดการน้ําเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรม
เพ่ือป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอนกระบวนปฏิบัติภารกิจ คํานึงถึงการอํานวยความ
สะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไมเ่ลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอรรัปชั่น 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ 

๓.๒ เพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกันการทุจริตคอรรัปชั่น 
๔. เปา้หมาย/ผลผลิต 

ทุกสํานัก/กอง/ ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ใหประชาชนไดรับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกัน
และไมเ่ลือกปฏิบัติ 
๕. พื้นที่ดําเนินการ 

ทุกสํานัก/กอง/ องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ ดําเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือก

ปฏิบัติให้ได้มาตรฐานทั้ง ๑๗ ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟ้า/สาธารณะ, ด้านระบบระบาย
น้ํา, ด้านน้ําเพ่ือการบริโภค,ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้าน



๕๕ 

 

การส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น, ด้านการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตาม
นโยบายเรงดวนของรัฐบาล (การแกไขปัญหาไฟประปาและหมอกควัน การกําจัดผัก ตบชวาและวั ชพืชในแหล่งน้ํา 
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตแหล่งกําเนิดการจัดการน้ําเสียแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดในพ้ืนที่) 

๖.๒ ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการดําเนินกิจกรรม 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

๔ ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

ใช้จา่ยจากงบประมาณรวมในค่าวัสดุ/ค่าใช้สอยฯ 
๙. ผูรับผิดชอบ 

ทุกสํานัก/กอง/องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 

๑๐.๒ ไมม่ีการทุจริตคอรรัปชั่นในกระบวนการสาธารณะแก่ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๕๖ 

 

๒.๓ มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อํานาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๒. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๕๒ กําหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนจัดใหมีการ
รับฟงัและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่ผ่านมาได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี และได้ดําเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้นเพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชนสุขต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมี
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมผีลการประเมินไม่กว่าปีที่ผ่านมา  

องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย  จึงไดจัดทําโครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดขั้นตอนการ
ทํางานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการที่ดีขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมายเป็นสําคัญ 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
๓.๒ เพ่ืออํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๓.๓ เพ่ือรับฟงัและสํารวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 
๓.๔ เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

๔. เปา้หมาย/ผลผลิต 
๔.๑ เพ่ือลดขั้นตอนในการทํางานของอบต.ใหสั้นลง 
๔.๒ ประชาชนในพื้นท่ี ตําบลงิ้วราย 
๔.๓ ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป 
๔.๔ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของอบต.งิ้วราย 
๔.๕ ผู้บังคับบัญชามอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ     
ราชการใดๆ ไปสู่ผู้ใตบ้ังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 

 
๕. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย  อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
๖. วิธีดําเนินการ 

๖.๑ แตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๖.๒ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสํารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่ผู้บังคับบัญชา
สามารถมอบอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการใดๆ ให้ แก่
ผู้ใตบ้ังคับบัญชา 



๕๗ 

 

๖.๓ ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่
นายกอบต.มอบอํานาจให้รองนายกอบต. หรือปลัดอบต.ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดทําแผนภูมิแสดง
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

๖.๔ มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนําผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ 

๖.๕ รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกอบต.และผู้บริหารทราบ 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

๔ ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทุกกอง/สํานัก ในอบต.งิ้วราย 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

๑๐.๒ การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
๑๐.๓ การปฏิบัติราชการมีความสอดค้ลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
๑๐.๔ ทําให้ภาพลักษณขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทําให้
ประชาชนมีความศรัทธาต่อคณะผูบริหารมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 

ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น              
การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ
ดําเนินการดังกลา่วเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยกําหนดให้องคกร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่าง
น้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตามอํานาจ
หน้าที่ของอบต.ตองเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานใหบริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของ
ระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องรวมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทํางาน
เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อประชาชนมารับบริการแลวเกิดความประทับใจ
และพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ทําใหเกิดความรวดเร็วในการตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชน อํานวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแกไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในเขตตําบลงิ้วรายใหกับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
๓.๒ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแกไขปญัหาที่เกิดข้ึนได้ 
๓.๓ เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรให้คํานึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้

มาติดตอ่ขอรับบริการ 
๓.๔ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ

ดําเนินงานได ้
๔. เปา้หมาย/ผลผลิต 

ประชาชนในเขตอบต.งิ้วรายและผู้ที่มาติดต่อราชการกับอบต.งิ้วราย 
๕. พื้นที่ดําเนินการ 

สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
๖. วิธีดําเนินการ 

๖.๑ จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๖.๒ จัดให้มีการประชุมคณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๖.๓ จัดทําประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน

ทราบโดยทั่วกัน 
๖.๔ ดําเนินการจัดทํากิจกรรมอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
๖.๔.๑ ปรับปรุงแผนผังกําหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปจัจุบัน 
๖.๔.๒ ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน 
๖.๔.๓ จัดทําเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารต่างๆ 
๖.๔.๔ จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 



๕๙ 

 

๖.๔.๕ จัดทํา/เตรียมแบบฟอร์มคําร้องตา่งๆ พร้อมตัวอยา่งการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ 
๖.๔.๖ จัดทําคําสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชนทั้ง

เวลาทําการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
๖.๔.๗ การมอบอํานาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
๖.๕ มีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
๖.๖ มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือนําจุดบกพร่องในการ

จัดทําโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการใหดียิ่งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

ตลอดปงีบประมาณ 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัดอบต.งิ้วราย กองคลัง กองช่าง อบต.งิ้วราย 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ ประชาชนได้รับการบริการไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
๑๐.๒ สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปญัหาที่เกิดข้ึนได ้
๑๐.๓ มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการทํางานของบุคลากรคํานึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ

ขอรับบริการ 
๑๐.๔ การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่ งใสสามารถวัดผลการ

ดําเนินงานได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอํานาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 

การมอบหมายอํานาจหนาที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายในองค์กรนั้น                      
ก็เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้ เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก/
มอบหมายภารกิจและขอบขายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะพิจารณาถึงความสําคัญ 
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะดําเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม 
เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 

ดังนั้น การดําเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความ
สะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่งเป็นหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย ภายใต้กรอบอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมาย
กําหนดใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ 
๔. เปา้หมาย 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย รองปลัด                  
องคก์ารบริหารส่วนตําบลงิ้วราย หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
๕. พื้นที่ดําเนินการ 

องคก์ารบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
๖. วิธีดําเนินการ 

๖.๑ จัดทําบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่ งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร              
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหัวหน้ าส่วนราชการ                 
เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

๖.๒ ดําเนินการออกคําสั่งฯ 
๖.๓ สําเนาคําสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้ว

ราย รองปลัดองคก์ารบริหารส่วนตําบลงิ้วราย หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ส่วนราชการทุกส่วน 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
การบริหารราชการ การดําเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอํานวย

ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

 



๖๑ 

 

๑. ชื่อโครงการ : มอบอํานาจเจ้าพนักงานทอ้งถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้บัญญัติกําหนดอํานาจหน้าที่ของนายกอบต.             
ในฐานะเจ้าพนักงานทอ้งถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ต่อเติมดัดแปลงอาคาร 
เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่เกี่ยวของกับสิทธิหน้าที่ และเสรีภาพของประชาชน การที่จะใช้อํานาจอยู่กับนายกอบต.ก็อาจ
เป็นผลให้การบริการประชาชนเกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างที่ทําให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้   

ดังนั้น จึงไดก้ําหนดมาตรฐานการมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒ 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เป็นไปอย่างรอบคอบ 

๓.๒ เพ่ือป้องกันการทุจริตคอรรัปชั่นของเจ้าหน้าที ่
๔. เปา้หมาย/ผลผลิต 

คําสั่งนายกอบต.มอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้กับ
รองนายกอบต. 
๕. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
๖. วิธีดําเนินการ 

เสนอคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายมอบอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกอบต.                             
เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกอบต.ในการใชอํานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒ 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

๔ ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

มีการออกคําสั่งมอบอํานาจนายกอบต.ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกคําสั่งมอบหมายของนายกอบต. ปลัดอบต. และหัวหน้าส่วนราชการ 
๒. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อํานาจหน้าที่ในการจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอํานาจหน้าที่ของอบต.                ทั้ง
ที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอบต. พ.ศ. ๒๔๙๖ หน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่กําหนดให้อบต.             
มีหน้าที่ต้องทําอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ
อบต.นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอํานวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไป
รวมอยูกับฝ่ายบริหาร ไม่มีการกระจายอํานาจ หรือมอบหมายอํานาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาตไปยัง
หัวหน้าหน่วยงานระดับสํานัก กอง ต่างๆ ซึ่งเปน็อุปสรรคอย่างยิ่งตอ่การใหบ้ริการ ทําให้การบริการเกิดความล่าช้า 
ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระทําการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
อบต. พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคทาย ที่กําหนดให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของอบต. ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗               ที่กําหนดให้การบริหาร
ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจําเป็นประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติอบต. พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๔๘(๒) กําหนดใหนายกอบต. มีอํานาจหน้าที่
ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการของอบต. มาตรา กําหนดให้นายกอบต.ควบคุมและรับผิดชอบใน
การบริหารกิจการของอบต. และเปน็ผู้บังคับบัญชาพนักงานอบต. และลูกจ้างของอบต. มาตรา ๔๘  นายกอบต.มี
อํานาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกอบต.ที่ไดรับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของนายก
อบต.ไดม้าตรา ๔๘ กําหนดให้ปลัดอบต.เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานอบต. และลูกจ้างอบต.รองจากนายกอบต.และ
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของอบต.ใหเป็นไปตามนโยบาย และมีอํานาจหน้าที่อ่ืน ตามที่มีกฎหมาย
กําหนดหรือตามที่นายกอบต.มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานอบต.จังหวัดนครปฐม เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต.จังหวัดนครปฐม 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและมาสร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุงยาก จึงจําเป็นต้องมีมาตรการ การ
มอบหมายอํานาจหนาที่ของอบต.ขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วเป็นธรรม ตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชน 

๓.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน 
๓.๓ เพ่ือเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
๓.๔ เพ่ือป้องกันการผูกขาดอํานาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบในตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
 

๔. เปา้หมาย 
จัดทําคําสั่งมอบหมายงานของนายกอบต. ปลัดอบต. และหัวหนาส่วนราชการ จํานวน ๔ ฉบับ                 

ประกอบด้วยนายกอบต.มอบหมายให้รองนายกอบต. นายกอบต.มอบหมายใหปลัดอบต. รองปลัดอบต. และ
หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอบต.มอบหมายให้รองปลัดอบต. และปลัดอบต.มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 



๖๓ 

 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ ออกคําสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ สั่ง

การ 
๖.๒ จัดทําหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและถือ

ปฏิบัติ 
๖.๓ จัดทําประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖.๔ ให้ผู้รับมอบหมายงานตามคําสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ผลผลิต 

มีคําสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จํานวนไม่น้อยกว่า ๔ ฉบับ 
๑๐.๒ ผลลัพธ์ 

-ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับด ี
-ประชาชนไดร้ับความสะดวก และลดการผูกขาดอํานาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

๒.๔ การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
      ๒.๔ ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
๑. ชื่อโครงการ : โครงการพ่อ – แม่ดีเดน 
๒. หลักการและเหตุผล 

เนื่องในวโรกาส ๕ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวเป็นวัน
พ่อแห่งชาติและในวโรกาส ๑๒ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้ าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติซึ่ง อบต.ได้กําหนดเป็นนโยบายในการจัดงานวันพ่อวันแมแห่งชาติเป็น 
ประจําทุกปีติดต่อกันมาเพ่ือเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทย
ที่เปรียมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ และเป็นการเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อ
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติเพ่ือให้ เป็นไปตาพระราชบัญญัติอบต. พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๗)                
ที่กําหนดให้อบต.มีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับอบต.                     
มีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการ                    
การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยก
ยองเชิดชูเกียรติผูที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

ดังนั้น อบต.จึงไดจัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่นในพ้ืนที่อบต.              
เพ่ือมอบโลประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึง
หนา้ที่อันสําคัญยิ่งของพ่อและแม ่ที่สําคัญเพ่ือเป็นแบบอยา่งที่ดีของคนในชุมชนต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม ่ผู้มีความซื่อสัตย สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
๓.๒ เพ่ือให้พ่อ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอยา่งที่ดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 

๔. เปา้หมาย 
จัดพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น จํานวน ๒ ครั้ง/ป ี 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการ

คัดเลือกให้เป็นพอ่ แม ่ดีเด่น ประจําปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
๖.๒ แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกหมู่บ้านในเขตอบต. จํานวน ๔ หมู่บ้าน เพ่ือให้แต่ละ

ชุมชนดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ ารับการคัดเลือกในชั้นต้นมายังอบตง เพ่ือให้
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

๖.๓ แตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากหมู่บ้าน
ต่างๆภายในเขตอบต. 

๖.๔ คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพ่อ แม่ ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 

๖.๕ ดําเนินการจัดพิธีการมอบโล่ ตามระเบียบฯ ในวันสําคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ จํานวน ๒ 
ครั้ง/ป ี 



๖๕ 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
        ๑๐.๑ ผลผลิต 

- มีพ่อแมดีเดน่ ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม้น้อยก่วาร้อยละ ๘๐ ของจํานวนกลุ่มเปา้หมาย 
        ๑๐.๒ ผลลัพธ์ 

- พ่อแมดี่เด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี 
- มีพ่อแมดี่เด่นที่เป็นบุคคลต้นแบบแกบุ่ตรธิดาและสังคมสืบไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๖๖ 

 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 
๒. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากในวันที่ ๘ มีนาคมของทุกปี จะมีการจัดกิจกรรมเพ่ือฉลองเนื่องในโอกาสวันสตรีสากลและระลึก
ถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพ่ือให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนาและจัดตั้งขึ้นเพ่ือ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล ๑๒ สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระองค์ ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะตรากตรําบําเพ็ญพระราช
กรณียกิจ เพ่ือให้คนไทยได้มีโอกาส และได้พระราชทานให้วันที่ ๑ เดือนสิงหาคมเป็น วันสตรีไทย ของทุกปี เพ่ือให้
ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้
สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้วเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
อบต. พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๗) ที่กําหนดให้อบต.มีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และ
คนพิการ ประกอบกับอบต.มีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลใน
การดําเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ ์โดยการยกยอ่งเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรม 
จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

ดังนั้น อบต.จึงไดจ้ัดใหมีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่น โดยการมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่
มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๑. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
๒. เป็นผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอยา่งแก่คนทั่วไป 
๓. เป็นผู้ทําประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การสาธารณสุข 

สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบอยา่งแก่คนทั่วไป 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้อย่าง
ภาคภูมิใจ 

๓.๒ เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและกําลังใจใน
การบําเพ็ญตนที่เปน็ประโยชน์ต่อสังคมสืบไป 
๔. เปา้หมาย 

มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น  
๕. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
๖. วิธีดําเนินการ 

๖.๑ จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นสตรีดีเด่นประจําปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 

๖.๒ แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกใหสมาชิก ชมรมสตรี องค์การบริหารส่วนตําบลทราบ              
ทั่วกัน เพ่ือให้แต่ละหมู่ดําเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในชั้นตนมายัง
อบต. เพ่ือใหค้ณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

๖.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือทําหนาที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากแต่ละ
หมู่บ้านภายในเขตตําบลงิ้วราย 

๖.๔ คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ 



๖๗ 

 

๖.๕ ดําเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณ ใหแก่สตรี ตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล จํานวน ๑ 
ครั้ง/ป ี 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

๔ ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
๑๐.๑ ผลผลิต 

-สตรีผู้บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ไม่น้อยกว่า                 
รอ้ยละ ๘๐ 
๑๐.๒ ผลลัพธ์ 

-สตรีผู้ไดร้ับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยูในระดับดี 
-มีสตรีที่เป็นบุคคลตนแบบที่ดี ปรากฏต่อสังคมสืบไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

๑. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ ์
๒. หลักการและเหตุผล 

สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย้งแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม    ทํา
ใหการมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริต
ทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืนๆเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้าง
แบบอย่างที่ดีแก่คนรุนหลัง อบต.งิ้วราย จึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือ
ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทําความดี เพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้รวมกันสร้างสรรค
สังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอยา่ง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม 
เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันสําคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
๓.๒ เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
๓.๓ เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงาน/บุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๔ เพ่ือสร้างขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสํานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น 

กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสํานึกใหส้ังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
๔. เปา้หมาย/ผลผลิต 

มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจํานวนไม่น้อยกว่า ๕ 
คน/ปี 
๕. พื้นที่ดําเนินการ 

พ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
๖. วิธีดําเนินการ 

จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกยองเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนใหเป็นที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ วารสารอบต. เว็บไซต์อบต. สื่อสังคม เป็นต้น 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

จํานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
 
 
 
 
 



๖๙ 

 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชน 
๒. หลักการและเหตุผล 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพ้ืนที่รับผิดชอบจํานวน ๗.๖๗ 
ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ตําบลงิ้วราย หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น ๒,๙๐๖ คน ครัวเรือนจํานวน ๑,๑๙๖ 
ครัวเรือน ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนางานและแก้ไขปญัหาไดต้รงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุดปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบล
งิ้วราย ได้จัดตั้งชุมชนไว้แล้ว จํานวน ๔ หมู่บ้าน เพ่ือให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๒ ที่บัญญัติให้ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระ
มหากษัตริยทรงเป็นประมุข และพระราชบัญญัติอบต. พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ วรรคท้าย การปฏิบัติงานตาม
หนา้ที่ของอบต.เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและคํานึงถึงการ
มีส่วนรวมของประชาชน มาตรา ๕๐ (๙) กําหนดให้อบต.มีหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของอบต.
และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๑๖ (๑๖) กําหนดให้อบต.มีอํานาจและหน้าที่ส่งเสริมการมี ส่วนรวมของราษฎร์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบกับมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๔๑๓/ว ๑๕๕๓  ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๐ มีวัตถุประสงค์ที่
จะให้มีคณะกรรมการชุมชนเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนในชุมชนต่างๆ ทําหน้าที่ในการประสานงานกับอบต.
และหน่วยงานอื่นๆ รวมตลอดท้ังการดูแลทุกข์สุขของพ่ีน้องประชาชนในชุมชนระเบียบอบต. ว่าดวยคณะกรรมการ
ชุมชน เรื่องหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติการเลือกตั้ง พ.ศ. เนื่องจากคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกตั้งจาก
ประชาชนในแตละชุมชนตางอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจปฏิบัติหนาที่โดยไมไดรับค่าตอบแทน ประกอบกับอบต.มี
แนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการ
บริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดําเนินกิจการการประพฤติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติที่
ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

ดังนั้น อบต.จึงไดจ้ัดให้มีกิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกาย
แรงใจปฏิบัติหน้าที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่เป็น
กรรมการชุมชนมาดว้ยดี จนครบวาระการดํารงตําแหน่ง 

๓.๒ เพ่ือยกย่องเชิดชูสตรีแก่คณะกรรมการชุมชนที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มีขวัญ
และกําลังใจ 
๔. เปา้หมาย 

มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ
การดํารงตําแหนง่ จํานวน ๔ หมู่บ้าน 
๕. พื้นที่ดําเนินการ 

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
 
๖. วิธีดําเนินการ 

๖.๑ ตรวจสอบรายชื่อของคณะกรรมการชุมชนที่ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 
๖.๒ จัดทําประกาศเกียรติคุณ 
๖.๓ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่คณะกรรมการชุมชนในการประชุมเวทีชาวบ้าน 
 



๗๐ 
 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
๑๐.๑ ผลผลิต 

- คณะกรรมการชุมชนที่อุทิศเวลา แรงกายแรงใจ ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระ ๔ ปี ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติไมน่้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 
๑๐.๒ ผลลัพธ์ 

- คณะกรรมการชุมชนผู้ไดร้ับการเชิดชูเกียรติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
          - มีคณะกรรมการชุมชนต้นแบบที่ดี ด้านการบําเพ็ญประโยชน์สาธารณะในท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๑ 

 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้า
รวมในกิจกรรมของอบต. 
๒. หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันสําคัญใน
การพัฒนาสังคมสู่ความอยูเย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดํารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตยสุจริต และเสียสละเพ่ือส่วนรวม ถือ
ว่าเป็นหลักสําคัญของการทําความดี 

ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย สุจริต         
ทําความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอยา่งแก่ประชาชนตําบลงิ้วราย ผู้ที่ทําคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมในกิจกรรม
ของอบต.อยางสม่ําเสมอ องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายจึงจัดกิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี  ความซื่อสัตย 
สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นผู้ทําความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ทํา
คุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของอบต. โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและ
ทําคุณประโยชน์ใหกับอบต.ที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่างและจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตอบต.มีค่านิยม ยกยอ่ง เชิดชูและเห็นคุณค่าของการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของอบต. 
 ๓.๒ เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตอบต. 

ตระหนักถึงความซื่อสัตยสุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
๓.๓ เพ่ือรณรงค ์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตอบต.มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชูและ
เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
๔. เปา้หมาย/ผลผลิต 

- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตอบต. 
- ผู้ทําคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของอบต. 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย ตําบลงิ้วราย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๑ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการรวมกันในการกําหนดหลักเกณฑ์การ

พิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หนว่ยงาน องค์กรดีเดน่ 
๖.๒ คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรทําความดี เพ่ือให้เป็นแบบอยา่ง 
๖.๓ จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ

คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

ตลอดปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
 
 



๗๒ 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทําคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมใน

กิจกรรมของอบต. 
๑๐.๒ ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตอบต.มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติ

ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
๒. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมีส่วน
ร่วมตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล เด็ก 
เยาวชนและองค์กรที่ ให้ การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมด้ านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่ เป็ น                 
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่นตั้งใจรวม           
เป็นแกนนํา ในการส่งเสริมสนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบ จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพื่อนําผู้ที่ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวัน
สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุในทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น 
ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอยา่งต่อบุคคลอื่นในชุมชน 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมดานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้ 

๓.๒ เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ไดรับรางวัลใหเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป 
๓.๓ เพ่ือเป็นขวัญและกําลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานด้าน

ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 
๔. เปา้หมาย 

เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีตําบลงิ้วราย 
๕. สถานที่ดําเนินการ 

ศาลาเอนกประสงค์ ตําบลงิ้วราย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
๖. วธิีดําเนินการ 

๖.๑ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
๖.๒ ประสานกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ

ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ 
๖.๓ จัดทําเอกสารผู้ทําคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 
- ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน) 
- ด้านถา่ยทอดภูมิปัญญาทอ้งถิ่นดีเดน่ การจักสาน (ประชาชน) 
- ด้านถา่ยทอดภูมิปัญญาทอ้งถิ่นดีเดน่ เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน) 
- ด้านถา่ยทอดภูมิปัญญาทอ้งถิ่นดีเดน่ การสอนกลองยาว (ประชาชน) 
- ด้านอนุรักษศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน) 
๖.๔ ดําเนินการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
๖.๕ สรุปผลการจัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 



๗๓ 

 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ผู้ทําคุณประโยชน์ไดร้ับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นแบบอยา่งกับประชาชน 

 



๗๔ 

 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. หลักการและเหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแตก่่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลัง
ไดท้รงเนน้แนวทางการแกไขเ้พ่ือให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์
และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อนเกษตรกรจะทําการผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติ
ตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนตน พืชสมุนไพร พืชใชสอย ใน
ลักษณะของส่วนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน่าย ทําให้ต้องใช้ทรัพยากรจาก
ภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําให้ ต้องหันกลับมาทํา
การเกษตรเพ่ือการบริโภคและจําหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีก
แนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพึ่งพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัย
จากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง ทําให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านนาอยู่นาอาศัย และที่สําคัญสามารถใช้
บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน
สามารถขายเปน็การเพ่ิมรายไดใ้ห้แก่ครอบครัวอีกด้วยตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ําาฝนที่
มีนอยู่กว่าปกติ จึงเกิดภาวะภัยแล้ง ทําให้เกษตรกรในพ้ืนที่ชลประทานส่วนใหญ่ไม่สามารถทํานาปรังได้ แต่ยังมี
เกษตรกรที่มีพ้ืนที่อยู่ใกล้กับคลองสงน้ํา ประมาณ ๕๐๐ ไร่ เกษตรกรเหลานี้จะอาศัยน้ําจากชลประทานในช่วงแรก
ของการปล่อยน้ําจนถึงช่วงเก็บเกี่ยว เกษตรกรได้รับทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้งดีและได้ดําเนินการตามมาตรการ
ของรัฐบาลได้มีการลดพ้ืนที่การทํานาปรังลงอย่างมาก โดยองคก์ารบริหารสวนตําบลงิ้วรายไดส้่งเสริมการให้ความรู้
และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ซึ่งมีเกษตรกรสมัครใจเข้ารวมโครงการฯ โดยพืชที่ใช้น้ําน้อยเพ่ือปลูกทดแทนการ
ปลูกข้าวนาปรัง อาทิ พืชตระกูลถั่ว พืชสวนครัว สับปะรด ฯลฯ ซึ่งการที่เกษตรกรในพ้ืนที่หันมาปลูกพืชใช้น้ําน้อย
แทนการปลูกข้าวนาปรังนั้น จะเห็นได้ว่าใช้น้ําน้อยกว่าการปลูกข้าว เช่น พ้ืนที่ทําน้ํา ๑ ไร่ ใช้น้ํา ๑,๗๓๘ ลูกบาศ์ก
เมตร ขณะที่พ้ืนที่ปลูกสับปะรด ๑ ไร่              ใช้น้ํา ๕๘๓ ลูกบาศ์กเมตร เป็นตน จึงเป็นวิธีหนึ่งของการ
ดําเนินการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพ้ืนที่ตําบลงิ้วรายอยางยั่งยืน 

องค์การบริหารสวนตําบลงิ้วราย ได้เห็นความสําคัญของการส่งเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจากการดํา เนินชีวิตในครัว เรือนเป็ นลํ าดับแรก จึ งได้รวมกับศูนย์บริการและถ่ ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลงิ้วรายคัดเลือกประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                      
ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ําและต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และสามารถนําผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไป
เพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง ที่มีการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งใหสอดคล้องกับปริมาณน้ําต้นทุนและ
สถานการณท์ี่เก่ียวขอ้งเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทํากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ เป็นตัวอย่างและเป็นวิทยากร                        
ประจําศูนยเ์รียนร์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอดใหแ้ก่เกษตรกร 
๔. สถานที่ดําเนินการ 

ศูนยส์าธิตเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๕. วิธีดําเนินการ 
๕.๑ ประชุมคณะกรรมการ 
๕.๒ ดําเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ประจําปี๒๕๖๑ 



๗๕ 

 

๕.๓ มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจําศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน 

๕.๔ ประชาสัมพันธ์ศูนยเ์รียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ศูนยสาธิตเกษตรผสมผสาน 
๕.๕ สรุปและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

๗. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
สํานักปลัดองค์การบริหารสวนตําบลงิ้วราย 

๙. ตัวช้ีวัด 
๙.๑ ตัวชี้วัดที่  ๑ ระดับความสําเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้ ารวมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง                 

เพ่ือสนองพระราชดําริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๙.๒ ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสําเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนยเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์ เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจากเป้าหมายเกษตรกรและ
บุคคลทั่วไปที่สนใจขอเขาศึกษาโครงการฯ จํานวน ๕๐ คน 
๑๐. ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชดําริ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ และนํากลับไปดําเนินการอย่างเปน็รูปธรรม 

๑๐.๒ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้
เกษตรผสมผสาน ดําเนินงานอย่างเปน็รูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของตําบลงิ้วรายได ้

๑๐.๓ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริศูนยสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์ เรียนรู้
เกษตรผสมผสาน มีเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 

 

๒.๕ มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
๒.๕.๑ ดําเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดทําขอ้ตกลงการปฏิบัตริาชการ” 
๒. หลักการและเหตุผล 

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้กําหนดดัชนีในการ
ประเมินที่คํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการดําเนินงานของระดับบุคคล หรือ
เกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต 
ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่นําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้
กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบ
และการมีส่วนรวมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการ
ดําเนินงานก็ตามแตเ่ป็นสิ่งสําคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิด การเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวรวมในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน 
และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากการทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย จึงได้จัดทํามาตรการ “จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”      ที่
กําหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการดําเนินงานภายในองค์กรที่จะนําไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานให้สูงขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

๓.๒ เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (สํานัก/กอง) นําไปยึดถือและปฏิบัติ 
๓.๓ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 

๔. เปา้หมาย/ผลผลิต 
บุคลากรในองคก์รปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

๖. วิธีดําเนินการ 
๖.๒ จัดทําข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระห่วางส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี

ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
๖.๒ รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
๖.๓ ประชาสัมพันธ์พร้อมแจง้ใหทุ้กส่วนราชการถือปฏิบัติ 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์มีการจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 



๗๗ 

 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓/๑ บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนรวมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๒ กําหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ 
โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งมาตรา ๔๕ กําหนดให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ ความคุม้ค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนด 

องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายจึงได้จัดให้มีการจัดทําข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมี
การลงนามในขอ้ตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายกับปลัดองค์การ   บริหาร
ส่วนตําบลงิ้วราย และหัวหน้าสํานักปลัด/ผู้ อํานวยการกอง และให้มีการลงนามจัดทําข้อตกลงทุกปี                            
เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง/ฝ่าย            
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 

๓.๒ เพ่ือให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และรายละเอียดการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๓.๓ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสํานัก/กอง ตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ  

๓.๔ เพ่ือให้หน่วยงานระดับสํานัก/กอง สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับสํานัก/กอง 

องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย ได้ทําข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน โดยจัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสํานัก/กอง เพ่ือให้การดําเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการดังกล่าวบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด และรับ
สิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลกับ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดพร้อม
คณะทํางานได้รวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้ 
๑) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
๒) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 
๓) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มคา่ในเชิงภารกิจ 
๔) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
๕) การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
๖) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 



๗๘ 

 

๕. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
     วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

๑.๑ ชี้แจงสํานัก /กองต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทําความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่ าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                  
พ.ศ. ๒๕๔๖ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ 

๑.๒ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น 
      - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามตัวชี้วัด           
เป็นต้น 
        - ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บขอ
มูลเพื่อใหก้ารดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด และการมีส่วนรวมของผู้บริหารของหน่วยงานในการกํากับ
ดูแลและติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าว 

๑.๓ รับฟงัความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่กําหนด 

๑.๔ วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การใหค้ะแนน 
๑.๕ ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีท่ีการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการในเบื้องต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 

 
6. การคํานวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
   ผลการประเมิน 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับด ี
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 
ระดับคะแนนที่ได้รับ 
๕  ๔  ๓  ๒  ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 

 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพ่ือการ  ตรวจสอบ 
ควบคุมดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

๒. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพ่ือ

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย เนื่องจากเห็นความสําคัญของ
การตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยสําคัญช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานที่ผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อําเภอ) 
แล้ว องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายยังให้ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายในทําหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุก
ส่วนราชการ การใหค้วามร่วมมือกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําปี 
ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้คําชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของ
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินกรณีไดร้ับขอ้ทักทว้งให้หัวหน้าหน่วยงานผูเบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อ
ทักทว้งโดยเร็ว อย่างช้าไมเกิน ๔๕ วันนับจากวันที่ไดรับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.แล้ว แต่ 
สตง.ยืนยันว่ายังไมมีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะดําเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้
เสร็จสิ้นภายใน ๔๕ วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก
ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘   ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและ
ดําเนินการทางวินัย ฝ่ายนิติการและดําเนินการทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 

นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับสํานักงาน ป.ป.ช./สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ดําเนินการตามอํานาจ
หนา้ที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย  เพ่ือ ความโป่รงใส 
และปอ้งกัน การทุจริต และผลการบริหารงานที่ผานมาในรอบ ๑๐ ปี ไมพ่บการทุจริตแต่อย่างใด 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
๓.๒ เพ่ือความโปร่งใส และปอ้งกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

๔. เปา้หมาย/ผลผลิต 
ทุกสํานัก/กอง จัดทําข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

๖. วิธีดําเนินการ 
- ทุกสํานัก/กอง ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ

ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
- ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกําหนด 



๘๐ 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ใช้จา่ยงบประมาณรวมในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
๑๐.๑ องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายมีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบ

การทุจริต 
๑๐.๒ องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายมีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 

 

๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 
๒. หลักการและเหตุผล 

กลไกการกํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ไดใ้ห้อํานาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอกํากับดูแลให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตามอํานาจหน้าที่ที่
กําหนดไว้ในกฎหมายกลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใชอํานาจขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่น ซึ่งในแง่ของ
การทุจริตจะเกี่ยวของกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบดวยกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพ่ือให้
นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินกิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้ง
สํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) เป็นองคก์รที่มีหนาที่สําคัญ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย จึงไดมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ”              
ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กร
ปกครองส่วนทองถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
๔. เปา้หมาย/ผลผลิต 

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย จากหน่วยงานภาครัฐ
และองคก์รอิสระเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
๖. วิธีดําเนินการ 
     ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้กํากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ 

- การรับการตรวจจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
- การรับการตรวจจากคณะทํางานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจําปี หรือคณะทํางาน 

LPA จังหวัด 
-    การรับการตรวจจากสํานักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ทุกสํานัก/กอง องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบั ติราชการของ

องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
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- ดําเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายกรณี มีเรื่องร้องเรียนกล่าวหา
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ 
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แตง่ตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
๒. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนรวม
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอขอคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น  คําร้องเรียน
ผ่านช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ ระบบอินเตอรเน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจง้เบาะแสด้วยตนเองฉะนั้น เพ่ือให้การดําเนินการ
รับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึง
ได้แต่งตั้งคณะทํางานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจําองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายรวมถึง จัดทําคู่มือ
ดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายขึ้น เพ่ือดําเนินการมาตรการจัดการในกรณีได
รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆเจา้หนาที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือจัดให้มีเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
๓.๒ เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
๔. เปา้หมาย/ผลผลิต 

มีการมอบหมายแต่งตั้งเจา้หน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
๕. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
๖. วิธีดําเนินการ 

๖.๑ กําหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
๖.๒ จัดทําคูม่ือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผูรับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ดําเนินการแกไข้ปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ใหเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเปน็ธรรม 

๖.๔ เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ตําบลงิ้วราย ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากรภายใน
หนว่ยงาน สามารถเขา้ใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 
๗. ระยะเวลาดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
๘. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

เจ้าหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนดําเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลงิ้วรายตามคู่มือดําเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวของอย่างถูกต้อง 
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๑. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา 
เจ้าหน้าที่ขององคก์ารบริหารส่วนตําบลงิ้วราย ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดยมิชอบ” 
๒. หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกัน
และแกไ้ขปญัหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้าง             ธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนรวมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให
เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้กําหนดใหมีการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสําคัญของ
รฐับาล เพ่ือใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย จึงได้จัดทํามาตรการการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณี
มีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององคการบริหารส่วนตําบลงิ้วราย ว่าปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการร้องเรียนแนวทางการ
พิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของข้าราชการ 
และเป็นการสร้างเครือขายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระทําการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบนอกเหนืออํานาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้แก่พนักงานส่วนตําบล องค์การบริหารสวนตําบลงิ้วราย พนักงานจ้างตาม
ภารกิจและลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตําบลงิ้วราย ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความสําคัญ
ของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๓.๒ เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โปร่งใสเป็นธรรม 

 
๔. เปา้หมาย 

“เจ้าหน้าที่” หมายถึง พนักงานส่วนตําบล องค์การบริหารสวนตําบล ในองค์การบริหารส่วนตําบล 
พนักงานจา้งตามภารกิจ และลูกจ้างขององคก์ารบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
๕. พื้นที่ดําเนินการ 

องคก์ารบริหารสวนตําบลงิ้วราย ตําบลงิ้วราย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
๖. วิธีดําเนินการ 

๖.๑ ดําเนินการกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขาองคประกอบ
ความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 

๖.๒ แตง่ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่โดย
มิชอบ 

๖.๓ กําหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา
ชองทางการร้องเรียนให้งาย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจแก่
ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หนว่ยงาน 

๖.๔ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รอ้งเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการดําเนินการ ภายใน ๕ วัน 



๘๔ 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
๔ ป ี(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ตัวชี้วัด 

รอ้ยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผลลัพธ์ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าที ่
 
 



๘๕ 

 

มิติที่ 3 การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
  ๓.๑ จัดใหมี้และเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในช่องทางท่ีเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี 
ส่วนรวมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกข้ันตอน 
  ๓.๑.๑ จัดใหมีศูนยข้์อมูลขา่วสารตามกฎหมายว่าด้วยขอ้มูลขา่วสารของทางราชการ 
 
๑.  ชื่ อ โครงการ  :  มาตรการ  “ปรับปรุ งศูนย์ ข้อมูลข่ าวสารขององค์การบริหารส่ วนตํ าบลงิ้ วราย                           
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
๒. หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ตอ้งจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกําหนดไว้ใหประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ทําการ
ของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลขา่วสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมี
เจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับขา่วสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐ 
ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายจึงได้ให้มี
สถานที่สําหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหาร
ส่วนตําบลงิ้วราย  ใหบริการ ณ ศูนย์บริการรวมองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่าย
ประชาสัมพันธ เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลขา่วสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถ
รับรู้สิทธิ์และหน้าที่ของตนอย่างเต็มท่ีในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ์ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความ
เป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป 
๓. วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

๓.๒ เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลงิ้วราย 
๔. เปา้หมาย/ผลผลิต 

ศูนยข้์อมูลขา่วสารองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย จํานวน ๑ แห่ง 
๕. พื้นที่ดําเนินการ 

ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
๖. วิธีดําเนินการ 

๖.๑ มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลขา่วสารและจัดสถานที่ใหประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
๖.๒ มีการแตง่ตั้งเจ้าหน้าที่ผูรับผิดชอบเป็นปจัจุบัน 
๖.๓ มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 

การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ ข้อมูลครบ
ตามรายการที่กําหนด 

๖.๔ มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๖.๕ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๖.๖ มีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
๖.๗ มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
 



๘๖ 

 

๗. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 

 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
๒. หลักการและเหตุผล 

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งบัญญัติไว้ว่า
ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดใหมีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังตอ่ไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด และเพ่ือให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติการบริหาราชการที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การมีส่วนรวม 
สามารถตรวจสอบได ้
๓. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทําระเบียบองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการพ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศองค์การบริหารสวนตําบลงิ้วราย เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการ
รับรองสําเนาข้อมูลขา่วสารของศูนย์ข้อมูลขา่วสารองค์การบริหารสวนตําบลงิ้วรายขึ้น 

๒. เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า ตลอดจนเผยแพร่ 
จําหน่ายจายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

๓. เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบขอมูลข่าวสาร ดังนี้ 
๓.๑ ข้อมูลขา่วสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
๓.๒ ข้อมูลขา่วสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
๓.๓ ข้อมูลขา่วสารอ่ืน 
๓.๔ ข้อมูลขา่วสารส่วนบุคคล 

๔. เปา้หมาย 
๑. จัดเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลขา่วสารของราชการ จํานวน ๑ แหง 
๒. ระเบียบองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.  ๒๔๔๖                    

จํานวน ๑ ชุด 
๓. ประกาศองค์การบริหารสวนตําบลงิ้วราย เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการับรองสําเนาขอมูล

ข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองคก์ารบริหารส่วนตําบลงิ้วราย จํานวน ๑ ฉบับ 
๔. แบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลขา่วสาร จํานวน ๑ ฉบับ 

๕. พื้นที่ดําเนินการ 
ภายในองคก์ารบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

๖. วิธีการดําเนินงานโครงการ 
๖.๑ จัดทําบันทึกขออนุมัติจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
๖.๒ เมื่ออนุมัติแล้ว แจ้งเวียนทราบภายในทุกส่วนราชการ 
๖.๓ จัดทํารางระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๖ เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา

อนุมัต ิ
๖.๔ จัดทํารางประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการทําสําเนาและการรับรองสําเนาข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อ

ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
๖.๕ จัดทําร่างแบบคําร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
๖.๖ จัดเตรียมสถานที่โต๊ะ ตู้เอกสาร และจัดวางเอกสารตามกฎหมายกําหนด 

๗. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ 
เริ่มตั้งแตเ่ดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย 

๘. งบประมาณ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 



๘๘ 

 

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารสวนตําบลงิ้วราย 

๑๐.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
๑. มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย ณ สํานักงานองค์การ

บริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
๒. มีการจัดระบบข้อมูลขา่วสารที่ครบถ้วน ไว้สําหรับอํานวยความสะดวกให้กับประชาชน 
๓. มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลขา่วสารทางราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 

 

๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” 
๒. หลักการและเหตุผล 

คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดการบริหาร
จัดการที่ดีและส่ งเสริมองค์กรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่ งใสการทํางานที่             
จําเป็นต้องมีในทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสในการ
ทํางานคือการเปิดเผยข้อมูลขาวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕๘บัญญัติ
เกี่ยวกับสิทธิ์การรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลยอมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสาร
สาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้ระบุหลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูล
ข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจําเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทาง
การเมืองไดโ้ดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น การเปดิเผยขอ้มูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย ให้ประชาชนรับรู้
อย่างถูกตอ้ง รวดเร็วจากการทํางานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอยา่งยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการดําเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย มีความโปร่งใสในการทํางานมากยิ่งขึ้น              
จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม นําความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตําบลงิ้วราย และตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการและเรียนรู้ เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผูใกล้ชิด สร้างเครือขาย
ความร่วมมือระห่วางอบต.กับภาคประชาชนใหมีความเข้มแข็งยิ่งข้ึน 
๓. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสําคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่ งใสในการ
ทํางานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ          
พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้เข้าร่วมอบรมจํานวน ๒๐ คน  (สํานัก/กอง จํานวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จํานวน ๒๐ คน) 
ผลการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ 80 ผู้เขา้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจร้อยละ 80 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
6. วิธีดําเนินการ 

ขั้นตอนที่ 1 สํารวจความต้องการอบรม 
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินกิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้ 
ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด องคก์ารบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จํานวนผู้เขา้ร่วมอบรมร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 
รอ้ยละความพึงพอใจของผู้เขา้รวมกิจกรรม 
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การคํานวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย  
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบ
ได้ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่สําคัญและหลากหลาย” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดใหมีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหนาที่ 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย จึงได้จัดทํามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและ
หลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือใหมีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่สําคัญและเข้าถึงง่าย 
3.2 เพ่ือใหมีการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารที่หลากหลาย 
3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเขาถึงข้อมูลขา่วสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
       มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นที่ และเข้าถึงไดโดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทข้ึนไป 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
6. วิธีดําเนินการ 

จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณร่ายจายประจําปี 
- แผนการดําเนินงาน 
- แผนอัตรากําลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผูบริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลสํารวจความพึงพอใจของประชาชน 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
       ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

จํานวนขอ้มูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตําบลงิ้วราย และการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
2. หลักการและเหตุผล 

การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนรวมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ ต้อง
มีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้
เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือสงเสริมบทบาทการมีส่วนรวมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือขายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้ มี
ความเขม้แข็งเพ่ือใหมีระบบ และกลไกในการป้องกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบในภาครัฐ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
6. วิธีดําเนินการ 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจําปี และการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหา
พัสดุต่างๆรวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชําระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้านการเงินการ
คลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์
ขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย ทําให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ 
มีสว่นร่วมตรวจสอบของประชาชน 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบล             
งิ้ วราย” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 กําหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจัดใหมีการเผยแพร่ข้อมูลที่สําคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ 
แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย จึงได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการเผยแพร่ ข้อมูลที่
สําคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเป็น
หมาย ได้แก่  หน่วยประชาสัมพันธ์  ณ ที่ทําการของหน่ วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสั งคม                   
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอ
นิกสอ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตาม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพรข้่อมูลขา่วสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเขาถึงขอ้มูลขา่วสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน 
3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องรอ้งเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ชอ่งทางในการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงาน จํานวนไม่น้อยกวา 7 ช่องทาง 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

6. วิธีดําเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารในช่องทางที่เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ได่แก่ 
- บอรด์หน้าสํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
- บอรด์ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย รา้นคา้ชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจําและให้ประชาชน

สืบคน้ไดเ้อง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจําปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอรด์/เฟสบุค ที่มีข้อมูลผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖ 
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8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด องค์การบริส่วนตําบลงิ้วราย 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
จํานวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลขา่วสารของหน่วยงาน 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 

ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนําเอาเทคโนโลยีต่ างๆ เข้ามาใช้ในการ
ดําเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้ความรู้
ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจํากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้างความ
น่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย ให้สามารถมองเห็นภาพหรือ
เห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน
ต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนรวมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย                    จึง
จําเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ การใช้สื่อเทคนิคและวิธีการเป็นอย่างไรบ้าง 
ในแตล่ะข้ันตอนที่ตา่งกันเป็นสิ่งสําคัญ 

ทั้งนี ้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือสนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท 
หนา้ที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 
3. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายให้ประชาชนได้รับทราบโดย
ผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ไดแก่สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. เพื่อสร้างจิตสํานึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของอบต.อย่างถูกต้องและ
โปร่งใส 

3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรวมและรับผิดชอบในภารกิจของอบต. 
4. เพื่อให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
5. เพื่อนําเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ใหเป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
6. เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างอบต. สื่อมวลชนและประชาชน 

4. เป้าหมาย 
เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจของอบต.ให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง 
4.1 จัดทําวารสารรายงานประจําปี เพ่ือรวบรวมภารกิจ การดําเนินงานของอบต. 
4.2 จัดทําวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
4.3 จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์อบต. และคู่มือการใหบริการประชาชน 
4.4 จัดทํา Presentation นําเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการของอบต. 
4.5 จัดทําภาพเคลื่อนไหว 
4.6 จัดทําคูม่ือสําหรับประชาชน 
4.7 จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน 
4.8 จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน 
4.9 จัดทําของที่ระลึก 
4.10 รถโฆษณาเคลื่อนที่ 
4.11 ป้ายประชาสัมพันธ์ 
4.12 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
4.13 จัดทํา spot 
4.14 เสียงตามสาย 
4.15 อื่นๆ 
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5. พื้นที่ดําเนินการ 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
6.2 ดําเนินการประชุม 
6.3 มอบหมายงาน/จัดทําการรวมนําเสนอร่างรูปแบบ 
6.4 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจของอบต. 
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย ซึ่งออกแบบโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย เป็นตัวชี้วัด โดยกําหนดตัวชี้วัด 
ดังนี้ 

-ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายและมีความพึงพอใจ
ในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ไมน่้อยกว่าร้อยละ 60 
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3.2 การรับฟงัความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการดําเนินกิจการตามอํานาจหน้าที่ของ 
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการดําเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ    

สุขอนามัยของประชาชนในทองถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดประชาคมแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการกระบวนการ
ทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวของในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน                       มี
กระบวนการจัดทํา ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริมการมีส่วนรวมในการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายได้ดําเนินการจัดโครงการประชุม
ประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ือนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลงิ้วราย ประจําปี พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ รวมถึงการนําเข้าบรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย ในปีถัดไปกองสวัสดิการสังคม   องค์การบริหารส่วนตําบล   งิ้วรายจึงไดจัดใหมี
โครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทําแผนชุมชนและ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกําหนดแนวทางการแกไขปัญหาของผู้นําชุมชน 
3.3 เพ่ือให้ไดแ้ผนงานโครงการของชุมชน นํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปีของอบต. 
3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความตอ้งการที่แทจ้ริงของประชาชน 
3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จํานวน ๔ หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตําบลงิ้วราย  สําหรับใหประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปี ของอบต. 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บขอ้มูลพื้นฐาน 
6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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6.4 จัดประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ 
6.5 ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ทําการบันทึกและประมวลผลข้อมูล 
6.6 จัดประชุมผู้นําชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่กําหนด 
6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน 
6.8 จัดทําแผนชุมชนเพ่ือส่งใหก้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้ มีการพิจารณาร่ างแผนชุมชน จํานวน ๔ หมู่บ้าน                  

ระหว่างเดือนมีนาคม –เมษายน ๒๕๖๑ 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผูร้ับผิดชอบ 

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. มีขอ้มูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานสําหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น 
2. ไดร้ับทราบปัญหาและความตอ้งการที่แทจ้ริงของประชาชนในแต่ละชุมชน 
3. ไดแ้ผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนํามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีอบต. 
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและรว่มกันแก้ไขปญัหาของชุมชน 
5. ประชาชนได้เขา้มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
6. ประชาชนได้มีสวนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 

 

1. ชื่อโครงการ : การดําเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกขอ์งค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะไดรับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลด
ภาระของประชาชนเป็นสําคัญ 

ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอํานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย จึงมีการจัดตั้งศูนย์ รับเรื่องราวร้อง           
ทุกขเ์พ่ือไว้สําหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
นํามาเปน็ขอ้มูลในการทําแผนงานโครงการแก้ไขปญัหาต่อไป 

3.2 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้ว
ราย 

3.3 เ พ่ือเสริมสร้ างความสัมพันธ์ อันดีระหว่ างบุลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้ วราย                      
กับประชาชนในพื้นท่ี 
4. เป้าหมาย 

ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ไดรับความเดือดร้อนรําคาญหรือผู้มีส่วนได้
เสีย ที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมี
การจัดเตรียมระบบการแกไ้ขหรือบรรเทาปญัหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
5. วิธีดําเนินการ 

5.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
5.3 นําเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวของ เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจําเป็น

และเรง่ดว่น 
5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
ให้บริการในวันเวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง

ทุกข/์ร้องเรียน ดังนี้ 
6.1 สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
6.2 ทางโทรศัพท์ 
6.3 ทางเว็บไซต ์
6.4 ทางไปรษณีย์ 



๑๐๑ 

 

7. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

8. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจําสัปดาห์/ประจําเดือน ทําให้เห็นว่าประชาชนได้มีส่วน

ร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
9.3 แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้รอ้งเรียนทราบภายใน 15 วัน 

 
 



๑๐๒ 

 

3.2.2 มีชอ่งทางใหป้ระชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการกําหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย เป็นหน่วยบริการด้านสาธารณสุข ในการให้บริการแก่
ประชาชนแบบองค์รวมผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในด้านการสง
เสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอ
ภาคตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยการแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการนํามาพัฒนา
ปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนรวม และได้รับบริการที่มีความเท่าเทียม
และโปร่งใส 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องรอ้งเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีช่องทางและกําหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

6. วิธีดําเนินการ 
จัดทําขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก 
- กลอ่งรับความคิดเห็นติดตั้งไว ณ บริเวณจุดใหบริการสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
- ผ่านเว็บไซต์ 

          -    ผ่าน facebook  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผูร้ับผิดชอบ 

กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ประชาชนไดร้ับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่องรอ้งเรียน 
 
  



๑๐๓ 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายเคลื่อนที ่
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมีเป้าหมายให้มี
การบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ ต่อ
ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลด
ภาระของประชาชนเป็นสําคัญดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการ
ให้บริการในเชิงรุก จึงไดจัดทําโครงการองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายเคลื่อนที่ เพ่ือสํารวจความต้องการของ
ประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้ องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายดําเนินการให้บริการในด้านใดบ้าง และ
ให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยูในอํานาจหน้าที่ อาจดําเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให
บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจําเป็นต้องคิดว่าบริการก็ใหคิดในอัตราถูกที่สุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อย
ที่สุดรวมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ สํานักงานอบต. ซึ่งอาจเสีย
ค่าใช้จายหรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน 

3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องหรือ
นํามาเปน็ขอ้มูลในการทําแผนงาน โครงการแก้ไขปญัหาต่อไป 

3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของอบต.กับประชาชนในพ้ืนที่ 
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์ 

นําบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของอบต. ออกไปให้บริการแก่ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขต
อบต.ทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

กําหนดให้ออกอบต.เคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลงิ้วราย โดยแบ่งเปน็แตล่ะเขตตามเขตเลือกตั้ง 
6. วิธีดําเนินการ 

1. จัดทําร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
3. ประสานงานกับทุกกองทุก เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะนําไปให้บริการก่อประชาชนใน
เขตอบต.ทั้งหมด 
4. กําหนดสถานที่วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่ (ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคมในการประชาคม
ทําแผนพัฒนาชุมชน 
5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน 
6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที ่
7. นํากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน 
8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 



๑๐๔ 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
กําหนดออกให้อบต.เคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมทําแผนพัฒนาชุมชน ในเดือนมีนาคม 

๒๕๖๑ 
8. งบประมาณดําเนินการ 

๑๕,๐๐๐ บาท 
9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 มีสถิติจํานวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ ในเขตอบต. ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับบริการที่สะดวก 
รวดเร็วประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของอบต.อย่างทั่วถึง 

10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ ในเขตอบต.มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ของอบต.            
รวมรับฟัง ทั้งในเรื่องการดําเนินงานของอบต. และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
 
 



๑๐๕ 

 

3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเปน็ลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้รอ้งเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการ 
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแกไ้ขเหตุเดือดร้อนรําคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย เป็นส่วนงานที่มีอํานาจหน้าที่โดยตรงใน
การดูแลดา้นการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมใหแ้ก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่ง
มุง่เน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข   ดังนั้น เมื่อมีกรณี
การแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อนรําคาญ เช่น กลิ่น
เหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญ
นั้น เพ่ือแก้ไขปญัหาให้ประชาชนโดยเร็ว 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้ อนรําคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปญัหาไดอ้ย่างถูกตอ้งรวดเร็ว 

3.2 เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ 
3.3 เพ่ือเป็นการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของเจ้าหน้าที ่

4. เป้าหมาย 
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับเหตุ เดือดร้อนรําคาญ จากประชาชนในพ้ืนที่ องค์การ                  

บริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
5. วิธีดําเนินการ 

5.1 จัดทํา คําสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิด ชอบดําเนินการเกี่ยวกับเหตุ เดือดร้อนรําคาญ (เจ้าหน้าที่ 
ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดรอนรําคาญ 
5.3 รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกขอ์งค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
5.4 ดําเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข ์และนําเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการ

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวขอ้ง เพ่ือแก้ไขปญัหาตามความจําเป็นและเร่งดว่น 
5.5 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้รอ้งทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดยช่องทางร้อง

ทุกขร์อ้งเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย ์2) โทรศัพท ์3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุค 
7. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
8. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
 
 



๑๐๖ 

 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
9.1 มีสถิติจํานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรําคาญเป็นประจําทุกเดือน ทําให้ เห็นว่า

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่รวมกัน แสดงใหเห็นถึงการเปิดโอกาสใหประชาชนมี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

9.2 สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนรําคาญตามเรื่องที่ประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/
รอ้งทุกข ์

9.3 ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการดําเนินการให้ผู้รอ้งเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้รอ้งเรียน/ร้องทุกขร์ับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การแตง่ตั้งเจา้หน้าที่ในการรับเรื่องรอ้งเรียน ร้องทุกข ์เป็นสิ่งสําคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้ง
จะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อํานาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อ
กฎหมายที่ถูกตอ้ง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้
แจ้งผู้รองรับทราบโดยเร็วไมเกิน 15 วัน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวของอย่างเครงครัดลดปัญหาทุจริต 
3.2 เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนําขอเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการดําเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน
รวมตรวจสอบการดําเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมายการดําเนินการ 
ผู้รอ้งเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
องคก์ารบริหารสวนตําบลงิ้วราย 

6. วิธีการดําเนินการ 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้รองโดยเร็วไม่เกิน 15 วันทําการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด องคก์ารบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

9. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกตอ้งตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข ์

 
 



๑๐๘ 

 

3.3 การส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสว่นรวมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3.1 ดําเนินการให้ประชาชนมีสว่นรวมในการจัดทําแผนพัฒนา การจัดทํางบประมาณ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตัง้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาอบต. 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 กําหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทํา
แผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ 

ดังนั้น เพ่ือใหอบต.ในฐานะองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอบต. มีองค์กรในการจัดทําแผนพัฒนาตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 อบต.จึง
แตง่ตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาอบต.ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของอบต.และตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นในการจัดทํารางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอบต.และแผนพัฒนาสี่ปีอบต.ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการ
พัฒนาที่ประชาคมอบต. และคณะกรรมการพัฒนาอบต.กําหนดดว้ยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาอบต.  
5. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมอบต. 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาอบต.บางตําแหน่งในปัจจุบันจะครบวาระการดํารง               
ตําแหน่ง 2 ปีตามที่ระเบียบฯ เทศบาลจึงต้องดําเนินการคัดเลือกบุคคลในตําแหน่งดังกล่าวมาดํารงตําแหน่ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาอบต.แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการดํารงตําแหนง ภายใน 30 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         
พ.ศ. 2558 หมวด 1 องค์กรจัดทําแผนพัฒนา ขอ 7(2) และข้อ 9 ที่กําหนด 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักปลัด  องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

องค์ การบริ หารส่ วนตํ าบลงิ้ ว ร าย  มี คณะกรรมการสนับสนุนการจั ดทํ าแผนพัฒนา อบต .                             
เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดทําร่างแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอบต.และร่างแผนพัฒนาสี่ปีอบต.             
เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาอบต.ความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตอบต. ด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส สุจริต และให้ความสําคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 

 

1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบล ประจําปี 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกระจายอํานาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้างใหม่
และมีจํานวนหลายฉบับด้วยกัน ทําให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจและ
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอํานาจ องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย  จึงได้จัดทําโครงการ อบต.
สัญจร ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตําบลประจําปี๒๕๖๑ ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักถึงความสําคัญของการกระจายอํานาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนรวมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนรวมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถิ่น และรายงานการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อีกทาง
หนึ่งด้วย 
4. เป้าหมาย 

ผู้นํ า  องค์กรประชาชน เช่น กํานัน ผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ ช่ วยผู้ ใหญบ้าน สารวัตรกํานัน ผู้ นํ าชุมชน                    
แพทย์ประจําตําบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจน
ประชาชนทั่วไป จํานวนไม่น้อยกว่า ๒00 คน 
5. วิธีดําเนินการ 

5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
5.2 แตง่ตั้งคณะทํางาน 
5.3 วางแผนกําหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมกําหนดตารางการฝึกอบรม 
5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
5.5 ดําเนินโครงการตามวัน เวลา ที่กําหนด 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔) 

7. งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนรวม ตระหนักถึงความสําคัญของ

การกระจายอํานาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 



๑๑๐ 

 

1. ชื่อโครงการ : การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การพัฒนาและสร้างการเรียนรู เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็น
สําคัญจึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วยตนเอง ดัง
ความหมายของแผนแม่บทชมชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการทํางานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง 
กําหนดทิศทางของตนเอง”การสร้างภูมิคุมกันป้องกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปทําให้ชุมชนเปลี่ยนแนวคิด
วัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ทําให้ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของตนเองสามารถคนหา
ทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทําโครงการแก้ ไขปัญหาในอนาคตได้ และการประสานกับ
หนว่ยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังสําคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบ 
สนองความตอ้งการของชุมชน ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 
3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจํากัดของชุมชนในการ
พัฒนาอย่างมีเป้าหมายมีช่องทางในการแก้ปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถกําหนด
กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้คิดเปน็และกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้ 
4. เป้าหมาย 

ทุกหมู่บ้านในเขตองคก์ารบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
5. วิธีดําเนินการ 

5.1 ประชุมผู้บริหาร กํานันผู้ใหญบ่้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวขอ้งเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม

สายในหมู่บ้าน 
5.3 ดําเนินการจัดทําแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามกําหนดการ 
5.4 ส่งแผนชุมชนให้หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

6. ระยะเวลาการดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔) 

7. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ ได้อย่าง

เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์รวมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความร่วมมือกัน
ของคนในชุมชนจะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอ้ืออาทรต่อกันได รวมทั้งปลูกฝั่งทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับลูกหลาน
สามารถหาแนวรวมในการทํางานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
 
 



๑๑๑ 

 

3.3.2 ดําเนินการให้ประชาชนมีสว่นรวมในการจัดหาพัสดุ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตัง้ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายได้ดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีในด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน (ประชาคม) 
ให้มีส่วนรวมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็น กลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับ องค์การบริหารส่วน     
ตําบลงิ้วรายอย่างแข็งขันสําหรับการทํางานขององค์การบริหารสวนตําบลงิ้วรายได้มีกฎหมาย ระเบียบ          
ข้อบังคับ กําหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วม อย่าง
แข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองคก์ารบริหารสวนตําบลนั่นคือได้ทําหน้าที่อย่างถูกต้อง 
4. เป้าหมาย 

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๔ หมู่บา้น 
5. วิธีการดําเนินการ 

5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้ว
รายอย่างแข็งขันสําหรับการทํางานขององคก์ารบริหารส่วนตําบลงิ้วรายได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ กําหนดให้
ภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายในหลายๆ ส่วน 
เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็นกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาเปน็กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 

5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเขา้ใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ทํา
ความเขา้ใจระเบียบตา่งๆ จะได้ปฏิบัติไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
6. ระยะเวลาการดําเนินการ 

ดําเนินการทุกปีงบประมาณ 
7. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
8. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัดและกองคลัง องคก์ารบริหารสวนตําบลงิ้วราย 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

9.1 ภาคประชาชนมีส่วนรวมในการดําเนินงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตําบลงิ้วราย 

9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ์  หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ดําเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
 
 
 



๑๑๒ 

 

3.3.3 ดําเนินการให้ประชาชนมีสว่นรวมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัตริาชการขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กําหนดให้อบต.ในฐานะองคก์รปกครองส่วนทองถิ่น ต้องดําเนิน การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการของอบต.ว่าสัมฤทธิ์ผลตาม
เป้าหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของอบต. เพ่ือนําผลที่ไดจากการประเมินมาใช้ใน
การปรับปรุง แก้ไขส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินภารกิจต่างๆ ของอบต.ต่อไป 

ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 จึงได้จัดทําโครงการการปฏิบัติราชการของอบต. ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑  เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของอบต.มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง
จะส่งเสริมให้อบต.มีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและ
การตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี และใหคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผย
ข้อมูลขา่วสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนด 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนรวมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของอบต.
และเปน็การเฝ้าระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจของอบต. 
3.3 เพ่ือดําเนินงานใหเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นอบต. 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของอบต. 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
6.2 จัดทําโครงการและขออนุมัติโครงการ 
6.3 จัดทําประกาศประชาสัมพันธ์การดําเนินโครงการ 
6.4 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ   ปฏิบัติ
ราชการของอบต.  ใหคณะกรรมการฯ ดําเนินการดังนี้ 
1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของอบต.ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการของอบต.ปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการประเมินให้              

อบต.ทราบ เพ่ือนําผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ 
ดําเนินภารกิจต่างๆ ของอบต. 

3) จัดทําแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของอบต. 
สําหรับผลการปฏิบัติราชการประจําปี 



๑๑๓ 

 

4) ดําเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีอบต.มอบหมาย 
6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทํางานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 
6.6 การจัดทําแผนการดําเนินงาน 
6.7 การดําเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน 
6.8 จัดทําแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของอบต.พร้อมตัวชี้วัด 
6.9 การติดตามและประเมินผล 
6.10 การจัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง

ดําเนินการแก้ไขตอ่ไป 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

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

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ผลการปฏิบัติราชการของอบต.ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 

 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององคก์รปกครองส่วนทองถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหมวด 
5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 

1. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
2. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
3. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายให้เกิดความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้เสริมสร้างบทบาทของประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ตําบล/ชุมชน/หมู่บาน และเพ่ือให้
สอดคลองกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ
หมวด 5 และหมวด 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี                  
พ.ศ. 2546 
3. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตําบล ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
เสริมสร้างบทบาทของประชาชน 

2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรวมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
4. เป้าหมาย 

ผู้แทนชุมชน ผู้แทนสภาทองถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพนักงานส่วนตําบล 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

องคก์ารบริหารสวนตําบลงิ้วราย 
6. วิธีดําเนินการโครงการ 

6.1 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจ การบา้นเมืองที่ด ี
6.3 รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบตามหลักเกณฑ์ฯ กําหนด 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
 



๑๑๕ 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน

ตําบลงิ้วราย หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย            
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
 



๑๑๖ 

 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด 
4.1.1 มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให้ผู้กํากับดูแล 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปี 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจของอบต.เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงานผิดพลาดและลดความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบสําคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงาน
ตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระทําอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมายที่กําหนด โดยผู้บริหาร
สามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการดําเนินงานอีกท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน  ซึ่งเปน็แนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน  

ดังนั้น การจัดทําแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจน
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะทําให้การปฏิบัติงานของอบต.เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
ทางราชการ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 

3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง 

3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับ ตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ              
คําสั่งมติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กําหนด 

3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
พนักงานอบต.ทุกหน่วยงาน  

5. พื้นที่ดําเนินการ 
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน  

6. วิธีการดําเนินการ 
6.1 จัดทําแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่

ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม
ภายในและความสําคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของ
หนว่ยรับตรวจ 

 
 



๑๑๗ 

 

6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน      รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ              
ข้อบังคับ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน 
และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่งที่ทางราชการ
กําหนด เพื่อใหม้ั่นใจได้ว่าสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 

6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

หนว่ยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น 
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
10.3 การใช้ทรัพยากรของสํานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชําระลดน้อยลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๑๘ 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน                     
พ.ศ. 2544 กําหนดให้หนว่ยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้ รายงานต่อผู้กํากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอยา่งน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติถูกต้องและเปน็ไปตามที่ระเบียบฯ กําหนด องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย    จึง
ไดม้ีการจัดทําและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกําหนด เป็นประจําทุกปี 
3. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายทราบ

ตามแบบท่ีระเบียบฯ กําหนด 
3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดินตามกําหนด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของอบต. 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานของอบต. 
6. วิธีดําเนินการ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งใหทุ้กส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ดําเนินการประเมิน

องคป์ระกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์ กร ดําเนินการรวบรวม                        

เพ่ือจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองค์กร และนําเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผูกํากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
8. งบประมาณดําเนินการ   ไมใ่ช้งบประมาณดําเนินการ 
9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รและประชาชนโดยรวม 
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการจัดทําแผนการปรับปรุง 
หรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้กํากับ 
ดูแล 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่สําคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ             
เป็นในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยง
ของหน่วยงานให้อยูในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งจะทําให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุ             
ประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่กระทรวงการคลัง
ประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบขอ
หารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี  และการปฏิบัติ ให้ถูก ต้องตาม                
ระเบียบหรือ กฎเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุม ถึงการจัดการด้านอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการเงิน
และบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการดําเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานได้ระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถสะท้อนภาพใหเห็นเป็นองค์รวม
ของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด การที่ระบบการควบคุม
ภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลทําใหเกิดความเสียหายในหน่วยงานและการ
ดําเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการกําหนดหน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่
เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทาน
และการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุม
ภายในของหน่วยงานที่กําหนดขึ้น และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

องค์การบริหารสวนตําบลงิ้วรายพิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการกําหนดระบบการ
ควบคุมภายในให้เป็นไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้กําหนดกิจกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป อย่าง
ประหยัดและคุมค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซํ้าซ้อนหรือไมจ่ําเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหายด้านการเงิน
หรือดา้นอื่นๆ ที่อาจมีขึ้น 

3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้  สร้างความมั่นใจแก่         
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง 

3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ 
ของหน่วยงานอยา่งถูกตอ้งและครบถ้วน 
4. เป้าหมาย 

เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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5. วิธีดําเนินการ 
5.1 แต่งตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

ว่าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
5.2 ประชุมคณะทํางานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติตาม

ภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล   งิ้วราย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะทํางานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ

ผู้บริหารทราบ 
6. สถานที่/ระยะเวลาดําเนินการ 

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

ทุกกอง/สํานัก ขององคการบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 

1. การดําเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า 
3. มีขอ้มูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจ 
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีวาง 
ไว้ 
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา 
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข 
10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
10.4 มีการจัดการความรู้ที่เก่ียวของกับการควบคุมภายใน 
10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวของในการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(รอ้ยละ 80 ในระดับมาก) 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินว่ าด้วยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน               
พ.ศ. 2544 กําหนดให้อบต.ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน
เป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม หรือโครงการต่ างๆ ของ
หนว่ยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน      ผู้กํากับดูแล
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่าง
สมเหตุ สมผลว่าการดําเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลด
ความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีการดําเนินการจัด
วางระบบควบคุมภายใน เพื่อนําความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดใหม้ีกิจกรรมการควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิด พลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายใน จึงได้กําหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดทําและนําแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ดําเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยงในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล           การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 

3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผู้กํากับดูแลภายใน
เวลาที่กําหนด 

3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอบต. (ระดับองค์กร) จัดส่งรายงาน
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วน
ที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างป ี

6.2 หัวหน้าส่วนราชการของอบต.นําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ไปดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กําหนด และรายงานผลการดําเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย) 

6.3 หัวหน้าสวนราชการของอบต.รายงานผลการดําเนินการแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ 
ปอ.3)พรอ้มปญัหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอบต. 
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6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอบต.ประชุมพิจารณาและประเมินผลการ
ควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 

6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผูกํากับดูแลอยา่งน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเกา้สิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

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

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดําเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน                   

ผู้กํากับดูแลภายในเวลาที่กําหนด 
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4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม 
ช่องทางที่สามารถดําเนินการได้ 
4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุ               
แต่งตั้ง โอน ยา้ยขา้ราชการ พนักงาน ลู้กจาง 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ
การบรรจุแตง่ตั้ง การโอน ย้าย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งสําคัญหรือเป9นหัวใจขององคกรจึง
มักจะกําหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่ปฏิบัติงานใน
องคก์รหรือหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

องคก์ารบริหารส่วนตําบลงิ้วราย จึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมในเรื่องการ
บรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนั งสื อสั่ งการ โดยเคร่ งครั ด  เ พ่ือ ให้ การบริหารงานบุคคลขององค์ การบริหารส่ วนตํ าบลงิ้ ว ร าย                     
เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนรวม การตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้ เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเปน็ธรรม 

3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่ งตั้งการ
โอน ย้าย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง ที่มีการดําเนินการด้านการบริหารงานบุคคล 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

องคก์ารบริหารส่วนตําบลงิ้วราย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
6. วิธีการดําเนินการ 

ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
- แตง่ตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ

แต่งตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย ได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
อย่างเครง่ครัด 

- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 

- มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององคก์ารบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององคก์ารบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
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- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเป็นกรรมการ รวมถึงมีการแต่งตั้ง
ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง 

- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตําบล(ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 

- ในการออกคําสั่งการบรรจุแตงตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายจะออกคําสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อน
วั น ที่ อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ตํ า บ ล งิ้ ว ร า ย รั บ ม ติ  ค ณ ะก ร ร ม ก า ร พนั ก ง า น ส่ ว น ตํ า บ ล                           
(ก.อบต.จังหวัด) การเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง 

-  แตง่ตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนรวม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในการ
เลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง องคก์ารบริหารส่วนตําบลงิ้วราย ได้ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเครง่ครัด 

- มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตําแหน่ง 

- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ภายในตําบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน และมีการประชาสัมพันธ์ลงใน
เว็บไซต์ขององคก์ารบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

-  มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตําแหน่ง 
-  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอ่ืนเข้ารวมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อน ระดับ/

การเลื่อนตําแหน่งเพ่ือความโปร่งใส 
- มีการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการอย่างชัดเจน 
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แยง้ผลการประเมิน หรือตรวจสอบการดําเนินการ

ที่ตนเองเห็นว่าไมเ่ป็นธรรมได ้
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน 
- ในการออกคําสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตําแหน่ง องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายจะออกคําสั่ง

แต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) การเลื่อนข้ันเงินเดือน 

- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการที่
องคก์ารบริหารส่วนตําบลงิ้วรายไดด้ําเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเครง่ครัด 

- มีการจัดทําประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ 

-  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา  
การเลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณาการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน มีการนําข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือประกอบการพิจารณาความดี
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ความชอบ เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความ
อุตสาหะ การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลาเป็นตน 

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้ง   
ผลการประเมินที่ไม่เป็นธรรม 

- นายกองคก์ารบริหารส่วนตําบลงิ้วรายออกคําสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ัน 

                เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
7. ระยะเวลาการดําเนินการ 

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

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

บริหารงานบุคคล สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ตัวช้ีวัด 

กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาจากความกาว
หนา้ของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายของแต่ละระดับผลลัพธ์ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ กํากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย ขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย และมีแนวทางใน
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
 



๑๒๖ 

 

4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับจ่ ายเงิน              
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จา่ยเงินให้ประชาชนไดร้ับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการทํางานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีการทํางานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย ข้อเท็จจริง 
ไมม่ีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน การบริหาร
การเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอรรัปชั่นมีการทํางานมีกระบวนการที่ โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่องมีกระบวนการทางการคลังที่
เปิดเผยขอ้มูลอื่นตอ่ประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปดิโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3.4 ในการบริหารจัดการต้องทําอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ   
ทํางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย  อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

6. วิธีดําเนินการ 
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการรับเงิน การเบิก

จา่ยเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันสิ้นปี และจัดทํารายงานแสดงผลการดําเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด     เพ่ือนําเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสําเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสามเดือน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

ตลอดปงีบประมาณ 25๖๑ และดําเนินการอยา่งต่อเนื่อง 
8. งบประมาณดําเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

กองคลังองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
 



๑๒๗ 

 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนรวมของประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้รับบริการ 

 



๑๒๘ 

 

 1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์   
ทรัพย์สินขององคก์ารบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การเบิกจายเงินขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลังของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวขอ้งใหถู้กต้องครบถวนเรียบร้อยจึงจัดทําใบนําฝากเป็นรายรับ จัดทําใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่าย เบิกเงิน
ออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ สําหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพยสินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ 
จะต้องเป็นไปดวยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนรวมในการตรวจสอบ จึงจําเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่
ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพกองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย จึงได้ริเริ่ม
กิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิดความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับรายจ่าย ขององคก์ารบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินขององคก์ารบริหารสวนตําบลงิ้วราย เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได ้
4. พื้นที่ดําเนินการ 

องคก์ารบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
5. วิธีการดําเนินการ 

- มีการแตง่ตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
- มีการแตง่ตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ 
- เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามขอ้สงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน 
- สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น   

ทางเว็บไซต ์ศูนยข้์อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 

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

ไมใ่ช้งบประมาณ 
8. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
9. ตัวช้ีวัด 

มีการดําเนินงานตามวิธีการดําเนินงานครบทุกขั้นตอน 
10. ผลลัพธ์ 

ประชาชนมีส่วนรวมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตําบล              
งิ้วรายทําให้เกิดความโปร่งใส ในการรับจ่ายเงินขององคก์ารบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
 
 



๑๒๙ 

 

4.2.3 ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสว่นรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนรวมตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่ นดิน (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2545              
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์                   
การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561)  

องคก์ารบริหารส่วนตําบลงิ้วราย  จึงไดด้ําเนินการส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชน โดยการกําหนดให้
มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรวมโดยผ่านช่องทางหรือ
กลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลทุกขั้นตอน ซึ่ง
หมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้ รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วน
ตําบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุนการ
ปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนรวมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่ วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้ าง ของ                        
องคก์ารบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวของกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายให้เกิด
การพัฒนาไดอ้ย่างคุ้มค่า 
4. เป้าหมาย 

ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

องคก์ารบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจา้งไดแ้ก่ กรรมการตรวจการจ้าง 

6.2 จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้กําหนดให้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทน
ชุมชนเข้ารวมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายให้ความสําคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วม
ตรวจสอบเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องรวมรับผิดหากเกิดความ
เสียหาย 

6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหนาที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้ างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกตอ้ง 



๑๓๐ 

 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

10. ผลลัพธ์ 
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม

ตรวจสอบและไม่เกิดปญัหาการทุจริตคอรรัปชั่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๑ 

 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความสําคัญที่จะ
บริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที ่           
ไดร้ับแต่งตั้งใหท้ําหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
อํานาจหนาที่ตามข้อบังคับ อ.อ.ป.ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่ าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อกําหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่
เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอํานาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับการ
แตง่ตั้งใหท้ําหน้าที่แลว้ อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อ อ.อ.ป. หรือบุคคลอ่ืน นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทาง
แพง อาญา วินัย หรืออาจถูกฟ้องร้องตอ่ศาลปกครองได้ 

องคก์ารบริหารส่วนตําบลงิ้วรายเห็นถึงความสําคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง ประกอบ
กับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรวมในการตรวจรับงานจ้าง เพ่ือความโปร่งใส จึงได้จัดโครงการอบรม
กรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ทําหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติ
หนา้ที่ตามที่ไดรับมอบหมายไดอ้ย่างถูกต้อง 
3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ไดรับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้า ทําหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูก 
ต้องสอดคล้องกับขอ้บังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
4. เป้าหมาย 

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

องคก์ารบริหารสวนตําบลงิ้วราย 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัต ิ
6.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
6.3 ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างใหเ้ขา้ร่วมอบรม 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
งานพัสดุ องคก์ารบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

10. ผลลัพธ์ 
คณะกรรมการตรวจการจ้างทําหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่

เกี่ยวขอ้ง 
 



๑๓๒ 

 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องไดกําหนดไว้ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทางการปฏิบัติหน้าที่การดําเนินการอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจําไม่ได้เกิดจากเรื่องขาดความ
รอบคอบ ความชํานาญ ประสบการณ์หรือขาดความรู้ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง เงื่อนไข และหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่มักมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่านั้น หากแต่เกิดจากความรู้ความเข้าใจหรือการตีความ
ขอกฎหมาย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์ เงื่อนไขที่เก่ียวของอย่างผิดๆ ส่งผลให้สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระทําผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และทําให้การแกไ้ขปญัหาของประชาชนหรือการพัฒนาท้องถิ่นขาดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ส่งผลให้การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่าช้า เพราะไม่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอยา่งแท้จริง จากปัญหาดังกล่าวขา้งตน จึงจําเป็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจระเบียบกฎหมาย คําสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สําคัญและเกี่ยวของกับการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นและผูบริหารทองถิ่นไมตองเสี่ยงกับการกระทําผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ 
ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินมีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลและประโยชน์ส่วนร่วมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต งานนิติการ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย จึงได้จัดทําโครงการอบรมให้
ความรู้ดานระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภาทองถิ่น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต. เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน 

3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต.มีความรู้ความเข้าใจมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนร่วมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 



๑๓๓ 

 

3.4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต.มีความรู้ความเขา้ใจในแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเรื่องการทรัพยส์ินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหารอบต.  และสมาชิกอบต. 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย  
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 จัดทําโครงการ/แผนงาน 
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ วัน เวลา และสถานที่ให้แก่ผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต.เขา้รับการอบรม 
6.3 อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม 
6.4 ประเมินผลและสรุปผลการดําเนินการ 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 25๖๑ 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต.ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
10.2 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต.มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ

หนี้สิน 
10.3 ผู้บริหาร และสมาชิกอบต.มีความรู้ความเขา้ใจมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์

ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

10.4 ผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต.มีความรู้ความเขา้ใจแนวทางการปฏิบัติสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่อง
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา 103 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความสําคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ด้วย
เหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจและ
การจัดบริการให้แกชุมชนจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่งสําคัญประการ
หนึ่งที่องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายได้ดําเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และทักษะด้านการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อ
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวของกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานอยูเ่สมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนํามาพัฒนาองค์กรพัฒนาท้องถิ่น 
ให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ทํางานตามบทบาทและอํานาจหนาที่ 

3.2 เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย 

3.3 เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกตอ้ง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย จํานวน ๗ คน 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

ทั้งในองคก์ารบริหารส่วนตําบลงิ้วราย และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม 
6. วิธีการดําเนินการ 

6.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนตําบลและ
หนว่ยงานภายนอก เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่
กรณ ี

6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ดําเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้ารวมประชุม หรือดําเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสํานัก/กองงานที่
รับผิดชอบ 

6.3 แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทํารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา 
โดยผ่านนายกองคก์ารบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

6.4 ฝ่ายบริหารงานบุคคลดําเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น และรายงานเสนอ
นายกองคก์ารบริหารส่วนตําบลงิ้วรายทราบ 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 



๑๓๕ 

 

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
งานบริหารงานบุคคล สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

10. ผลลัพธ์ 
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเขา้ใจในการทํางานตามบทบาทและอํานาจหน้าที ่
10.2 สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การทํางานใหม่ๆ 
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวช้ีวัด 
จํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย จํานวน ๗ ราย ได้รับการฝึกอบรมและ

ศึกษาดูงาน 
 
 



๑๓๖ 

 

4.3.2 สงเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม 
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้กําหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ                  
ฝ่ายบริหาร 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกลไก
สําคัญที่ใชสําหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอํานาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดําเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเองแต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ 
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความเรียบร้อย
และถูกต้อง เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีบรรยากาศการ
ทํางานแบบมีส่วนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถนําไปสู่ความโปร่งใสใน
องคก์ารบริหารส่วนตําบลและลดการทุจริต 

องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย จึงได้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพื่อกําหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ 
โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือเป็นกลไกสําหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น 

4. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย จํานวน ๗ คน 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
องคก์ารบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

6. วิธีการดําเนินงาน 
6.1 จัดทําคูม่ือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้สําหรับการประชุม 
6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อ              
จดัจ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจําปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 
6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 
 



๑๓๗ 

 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

10. ผลลัพธ์ 
10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 

 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวของกับหลายองค์ประกอบ 
และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมาจากการเลือกตั้งฝ่ายขา้ราชการองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาทและต้องทําหน้าที่
ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนรวมโดยให้มีกระบวนการสอดคล้องกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ และแก้ ไข   ปัญหาภายในตําบลและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอํานาจระหว่างฝ่ายสภากับฝ่ายบริหาร และที่สําคัญ
ส่งเสริมการมีส่วนรวมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายเล็งเห็นถึงความสําคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น 
เกี่ยวกับการมีส่วนรวมในการปฏิบัติงาน จึงได้ดําเนินกิจกรรมการมีส่วนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
ท้องถิ่นในเรื่องตา่งๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมใหส้มาชิกสภาท้องถิ่นมีความเขม้แข็งในการใช้อํานาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้
เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการมี
ส่วนร่วมในการทํางาน 

3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

4. เป้าหมาย 
สมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตําบลงิ้วราย จํานวน ๗ คน 

5. พื้นที่ดําเนินงาน 
องคก์ารบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

6. วิธีดําเนินงาน 
6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นคณะกรรมการรวมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ 

เช่น 
- แตง่ตั้งเปน็คณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก  
6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้ารวมปฏิบัติหน้าที่นําข้อมูลแจ้งในที่

ประชุมสภาองค์การบริหารสวนตําบล เพ่ือทําการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและตอ้งการของประชาชน 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

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

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 



๑๓๙ 

 

10. ผลลัพธ์ 
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

เกิดทัศนคติที่ด ี
 
 

4.4 เสริมพลังการมีสว่นรวมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน 
การทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมใหมี้การดําเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอรรัปชั่นโดยภาคประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

คอรรัปชั่น หมายถึง การใช้ตําแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์
ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนร่วม หากใช้
ตําแหน่งหน้าที่ที่ไดรับมอบหมายกระทําการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการกระทําคอรรัปชั่น
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการพระราชกฤษฎีกาว่ าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) มุง่เน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ  

ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให้ประชาชนเกิด
ความมั่นใจศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 
3. วัตถุประสงค ์

สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝ้าระวังการคอรรัปชั่นขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชนองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
5. พื้นที่ดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจเรื่องการคอรรัปชั่น 
6.2 เชิญคณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝ้าระวังการคอรรัปชั่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเขา้ใจเรื่องการคอรรัปชั่นและสามารถตรวจสอบการคอรรัปชัน

ได ้
10.2 มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชน หรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝ้าระวังการคอรรัปชั่นใน

ระดับอบต. 
 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้สงผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จําเป็นที่ทุกภาค
ส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปญัหาการทุจริตคอรรัปชั่นและมีสว่นร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต 
3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแกไ้ขปญัหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในตําบลงิ้วราย 

5. พื้นที่ดําเนินการ 
ตําบลงิ้วราย 

6. วิธีดําเนินการ 
6.1 ขออนุมัติจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณตําบลงิ้วราย 
6.3 จัดเจ้าหนาที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ 
6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข 
6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ 
6.6 ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ไดรับการร้องเรียน 

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

8. งบประมาณดําเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 จํานวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต 
10.2 นําเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

พระราชบัญญัติบอบต. พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 กําหนดให้อบต.มีภารกิจ
หน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมี
ส่วนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่า
ด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
นโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตสํานึก ค่านิยม การบูรณาการ 
การสร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   ปัญหา
เกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชั่นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดย
การมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่ วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้
เจริญก้าวหน้าได้นั้น จําเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมี
เครือขา่ยที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจําเป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการป้องกันการ
ทุจริตคอรรัปชั่น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนได้มี ส่วนร่วมใน
การเป็น เครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา ร่วม
รับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอรรัปชั่นในท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย พิจารณาแล้วเห็นว่า การมี เครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่ งจําเป็น                        
จึงได้จัดทํามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของเครือขา่ยด้านการปอ้งกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
3. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อสร้างแกนนํา แนวร่วมและเครือขายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น 
2. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
3. เพื่อให้เกิดความรวมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

4. เป้าหมาย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วรายเข้ามามี

ส่วนร่วมในการเป็นเครือขา่ยด้านการปอ้งกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
5. สถานที่ดําเนินการ 

ในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
6. วิธีดําเนินงาน 

1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเป็นเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 

2. จัดทําฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณใกล้เคียง 
โดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือขา่ย 

3. เปิดโอกาสให้เครือขา่ยที่ไดรับการแตง่ตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
งิ้วรายในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ ร่วมทํา และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 

4. ส่งเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริต 
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5. ทําบันทึกข้อตกลง (MOU) รว่มกันระหว่างอบต.กับบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่เข้าร่วมเป็นเครือขา่ย 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 

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

ไมใ่ช้งบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. ทําให้เกิดแกนนํา แนวร่วมและเครือขา่ยในการรักษาผลประโยชน์ของทองถิ่น 
2. ทําให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต 
3. ทําให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลงิ้วราย 
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