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การจัดท าแผนปูองปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางการด าเนิน
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and 
Transparency Assessment (ITA) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประกอบกับ ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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ค าน า 
   การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง ทาให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง 
การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานใน
ภาครัฐ  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้ อย่างทัดเทียม ที่จะต้องประสานความร่วมมือทั้งภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือร่วมกัน
พัฒนาปรับปรุงระบบ การบริหารจัดการ และการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อมๆ กัน โดยการปลูกฝังความซื่อสัตย์
สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดาเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่า  
ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีค าสั่งที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนว
ทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้าง ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดการทุจริตได้ เพ่ือให้การด าเนินการ
ดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
วังจั่น จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ. ๑๕๖๑ – ๒๕๖๔  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
วังจั่นขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ให้บรรลุเปูาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตาม วิสัยทัศน์ก าหนดไว้ และเป็นการถือปฏิบัติตาม ค าสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติด้วย  
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ส่วนที่ ๑ 
 
 
 
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดทุจริตในองค์กร 
        การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสการทุจริตที่จะเกิดขึ้น  ตลอดจน
บุคคลหรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 
         การทุจริตในระดับท้องถิ่น  พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของทุจริตในระดับท้องถิ่น  ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่างๆของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
        ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ าแนกเป็น  ๗  ประเภท  ดังนี้ 

๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อ จัดจ้าง และการเงินการคลัง  ส่วน
ใหญ่เกิดจากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม 
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
๖) สภาพหรือลักษณะของปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความ

หลากหลายในการตรวจสอบชองภาคส่วนต่างๆ 
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจาก  อ านาจ  บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

         สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปประเด็นได้   
ดังนี้ 
   ๑) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
    ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คน ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการ ทุจริตมากยิ่งข้ึน  
   ๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด  
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ  
บุคคลเหล่านี้ 
 
 
 

บทน ำ 
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   ๔) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของ
การ ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่       การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
   ๕) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น
ปัจจัยหนึ่ง ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้
เจ้าหน้าที ่ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

  ๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการ
เน้นเป็น พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาป น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ 
ส่วนรวม  

  ๗) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็น ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้ วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมท่ีผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 
๒.หลักการเหตุผล  
       ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความ
รุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็น
ปัญหา ล าดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุก
ภาคส่วน ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูก
มองจาก ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและ
รายงาน ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบ
การ ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ  
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น 
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน 
จาก คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน
ประเทศ อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 
2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้
แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกัน การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคี
ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against 
Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการ
ปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริต
เป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้ 
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สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภค
นิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็น
เรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของทุก
ภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา  ข้างต้นไม่สามารถท าได้
อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 
          ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจาก
ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติ
ใหม ่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ  
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ 
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต  (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ สูงขึ้นได้นั้น 
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี  พฤติกรรม
แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด ยุทธศาสตร์
การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
         ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
         ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
         ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
         ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perception                 
Index : CPI) 
         ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น 
รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร 
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า  
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่ เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การ ปฏิบัติอย่างมี 
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจั่น  จึงได้จัดแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตเพ่ือเป็นมาตรการแนวทางการปูองกันและ
แก้ไขปัญหา การทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ใช้เป็น
กรอบแนวทางในการด าเนินการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การ
ด าเนินการปูองกันการทุจริตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบ
และประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบ
การปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ 
และปลูกจิตสานึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรั ฐ 
ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                
พ.ศ. ๒๕๔๖   
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๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
    ๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
    ๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุาย
การเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
   ๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance)  
   ๔) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ๕) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ  
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๔. เป้าหมาย  
   ๑) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน 
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
   ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติ มิชอบ ของข้าราชการ  
   ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
และ ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  
   ๕) องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
 
๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  
   ๑) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ใน
การ ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึง
หลัก เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  
   ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
   ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่ มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูา
ระวังการทุจริต  
   ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวัง
การทุจริต  
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   ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้าน การปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็น เครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ ๒ 

 
 
 
 

๑. แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖๔)  มีรายละเอียดกรอบการจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (ภาพรวม) แยกเป็นรายมิติได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ป ี(พ.ศ.๒๕๖ – ๒๕๖๔) 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖๔) 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

1.๑ การสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่บุคลากร

ทั้งข้าราชการ 
การเมืองฝุายบริหาร
ข้าราชการการเมือง 
ฝุายสภาท้องถิ่น และ 
ฝุายประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. โครงการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 
๒. โครงการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรม ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

3 .โครงการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรมในการ ปูองกัน
การทุจริต  

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

4.โครงการฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม แก่ ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และ พนักงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐   

5. มาตรการ “ส่งเสริม การปฏิบัติงานตามประมวล จริยธรรม
ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

6.โครงการเสริมสร้าง ความซื่อสัตย์ สุจริต และ ปลูกฝัง
ทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้านการทุจริต 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
  

7.กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับ
บุคลากรขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
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1.2 การสร้างจิตส านึก
และความตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาคส่วน
ในท้องถิ่น  

1) โครงการปลูกผักริมรั้ว  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   

2) โครงการสร้างอาชีพ สร้าง รายได้ ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
  

3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐   
4) โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีและกลุ่มแม่บ้าน ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   

1.3 การสร้าง 
จิตส านึกและความ 
ตระหนักแก่เด็กและ 
เยาวชน  

1) โครงการพาน้องท่องธรรมะ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   
2) โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   
3) การประกวดค าขวัญต่อต้าน การทุจริต ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   

4) โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคมให้เด็กและ
เยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กิจกรรม “โตไป
ไม่โกง”) 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 
  



9 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
มิติที่ ๒  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

2.1 แสดงเจตจ านง 
ทางการเมืองในการ 
ต่อต้านการทุจริตของ 
ผู้บริหาร  

๑.กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

  
2.2 มาตรการสร้าง 
ความโปร่งใสในการ 
ปฏิบัติราชการ  

๑.มาตรการการสร้าง ความโปร่งใสในการบริหารงาน บุคคล 
๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

๒.มาตรการออกค าสั่ง มอบหมายของนายกองค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้า
ส่วนราชการ 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

  3..กิจกรรม “ควบคุม การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

  4.กิจกรรม “การ พัฒนาแผนและกระบวนการ จัดหาพัสดุ 
๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

  5.กิจกรรม “สร้าง ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน 
งบประมาณ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 
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2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ  

6.โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์
รวมข่าวสาร การประกวดราคา สอบราคาของ องคืกร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอโคกส าโรง 

          
20,000  

          20,000  
            

20,000  
            20,000    

            
              
              
              
2.3 มาตรการการใช้ 
ดุลยพินิจและใช้อ านาจ
หน้าที่ให้เป็นไปตาม 
หลักการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

๑.กิจกรรมการลด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 
๒.โครงการลด ขั้นตอนและระยะเวลาการ ปฏิบัติ
ราชการ 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

๓.มาตรการการมอบ อ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ 
เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติ ราชการ 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

4. มอบอ านาจเจ้า พนักงานท้องถิ่นตาม 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 
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2.4 การเชิดชูเกียรติ 
แก่หน่วยงาน/บุคคล 
ในการด าเนินกิจการ 
การประพฤติปฏิบัติ 
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

๑.โครงการพ่อ – แม่ ดีเด่น ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐   
2. กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

3.กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.5 มาตรการจัดการ 
ในกรณีได้ทราบหรือ 
รับแจ้งหรือตรวจสอบ 
พบการทุจริต  

๑. มาตรการ “จัดท า ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

๒.กิจกรรม “การจัดท า ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น” 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

๓. กิจกรรม ให้ความ ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ 
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ การตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

๔. มาตรการ “ให้ความ ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบ ทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

๕. มาตรการ “แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง 
ร้องเรียน” 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 

มิติที่ ๓  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

3.1 จัดให้มีและ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
ในช่องทางที่เป็นการ 
อ านวยความสะดวกแก่ 
ประชาชนได้มีส่วนร่วม 
ตรวจสอบการปฏิบัติ 
ราชการตามอ านาจ 
หน้าที่ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
ทุกขั้นตอน 

๑.มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”  

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

๒.กิจกรรม “การออก ระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล ข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนต าบล”  

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

๓.กิจกรรม “อบรมให้ ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540” 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   

๔.มาตรการ “เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ 
หลากหลาย” 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   

๕.กิจกรรม “การ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน การเงิน ก.าร
คลัง พัสดุ และ ทรัพย์สินของอบต และการ รับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับ การเงินการคลัง” 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

๖.มาตรการ “จัดให้มี ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง ข้อมูล
ข่าวสารของ อบต.” 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 
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3.2 การรับฟังความ 
คิดเห็น การรับและ 
ตอบสนองเรื่อง 

๑.โครงการจัด ประชาคมแผนชุมชน ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐   

๒.การด าเนินงานศูนย์ รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การ
บริหารส่วนต าบล 

๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐   

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
ประชาชน 3.กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ผู้

ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ  
๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

3.3 การส่งเสริมให้ 
ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหาร 
กิจการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลเคลื่อนที่พบ
ประชาชน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   

2.มาตรการแต่งตั้ง คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

3.ประชุมประชาคม หมู่บ้านและประชาคมต าบล 
ประจ าปี  

๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐   

4.สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐   

5.มาตรการแต่งตั้ง ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น 
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

6.กิจกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 

มิติที่ ๔  การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ภารกิจตามมิติ โครงการ/ กิจกรรม/ มาตรการ 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) งบประมาณ (บาท) 

4.1 มีการจัดวาง 
ระบบและรายงาน 
การควบคุมภายใน 
ตามท่ีคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผ่นดิน 
ก าหนด  

๑.โครงการจัดท า แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี
งบประมาณ  

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

๒.โครงการจัดท า รายงานการควบคุมภายใน ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 
๓.กิจกรรมติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน ๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

๔.มาตรการติดตาม ประเมินผลระบบควบคุม ภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

4.2 การสนับสนุนให้ 
ภาคประชาชนมีส่วน 
ร่วมตรวจสอบการ 
ปฏิบัติหรือการ 
บริหารราชการ ตาม 
ช่องทางที่สามารถ 
ด าเนินการได้  

1.กิจกรรมการ รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ ประชาชนได้
รับทราบ 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

2.กิจกรรมการมีส่วน ร่วมของประชาชนในการ ตรวจสอบ
การรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

3.กิจกรรมการจัดหา คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง จากตัวแทน
ชุมชน 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 
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4.3 การส่งเสริม
บทบาท 
การตรวจสอบของสภา 
ท้องถิ่น  

๑.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   

2.กิจกรรมส่งเสริม สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี บทบาท
ในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝุายบริหาร 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

  3.กิจกรรมการมีส่วน ร่วมในการปฏิบัติงานของ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

๐ ๐ ๐ ๐ ไม่ใช้งบประมาณ 

4.4 เสริมพลังการมี 
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ 
บูรณาการทุกภาค 
ส่วนเพื่อต่อต้านการ 
ทุจริต  

            
1.กิจกรรมการติดปูาย ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การ ทุจริต ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐   

2.มาตรการการ ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย ด้าน
การปูองกันการทุจริต ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
 

 
 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร  ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์  สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น  
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
2. หลักการและเหตุผล  
         หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการ
บริหารและการ ปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้าง
จิตส านึกในการท างานและความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จาก สภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็น
ปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ จะต้องมีการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันใน  สังคมไทย
ดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมด
ไปได ้ในที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ 
ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของ
คนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่ กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริต
คอร์รัปชัน ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ
และการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล  และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ  
หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทาง ที่ดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการ
ปฏิรูปการบริหารการปกครองของ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายใน
องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย หลักความชอบธรรม (Legitimacy) หลักความโปร่งใส 
(Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ (Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม (Participation) ดังนั้น การพิจารณา คัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของ
ธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับ  หน่วยงานหรื
องค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเปูาหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กร 
สามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป  ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการ
บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  จึงจัดท า โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขึ้น  
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  ตามแผนปฏิบัติการ 
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3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม  
  2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถ น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  
 4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ
องค์กรได้อย่างม ีประสิทธิภาพ  
4. เป้าหมาย  
  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
5. พื้นที่ด าเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น   
6. วิธีด าเนินการ  
  1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
  2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
  3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร  
  4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม  
  5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม  
  2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption)  
  3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าไป ประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้  
  4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้
อย่างม ีประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
         การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤตของ
โลกที่มากับกระแส โลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของ ชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และต่อประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
ส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม จากหลักการและเหตุผล
ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพ่ือตระหนักถึง
การสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกที่ดีในการ  
ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้ท าโครงการเสริ มสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อเพ่ิม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของประชาชน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  มีคุณธรรมจริยธรรม 
เข้าใจหลักธรรมของ พระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติ ราชการ  
  3.2 เพ่ือให้พนักงาน ได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมใน
การเสริมสร้าง สังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้าง จิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน  
  3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  ในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
         ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น   
5. พื้นที่ด าเนินการ  
        องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น   
6. วิธีด าเนินการ  
  จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบ่งเป็น 3 แนวทางคือ  
       6.1 การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจั่น  บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่  
           6.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รัก สามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปัน
และเห็นคุณค่าของ การเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม เป็นต้น  
         6.3 การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่างๆ  
7. ระยะเวลา ในการด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น   
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10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและน้อมน าหลัก
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน  
  10.2 พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมใน
การสร้างสังคม แห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และ
เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
  10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล  
  บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความส าเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ บุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกัน  ข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อย
ความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้  องค์กรนั้นๆ ด้อย
พัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ 
การท างานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง 
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลัก คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความ เมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน 
ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของ ประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมน าพา
องค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการ  ปูองกันการทุจริต และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น จึงได้จัดโครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือเป็น การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน 
ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้ง  ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกล  จากการ
ทุจริต และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมายและ ข้อบังคับ มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มา
ขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชา และต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป  
3. วัตถุประสงค ์ 
  2.1 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
  2.2 เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตได้ อย่างถูกต้อง  
  2.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือน
ร่วมงาน ต่อผู้มา ขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
  2.4 เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต ให้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล  
4. กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด จ านวน 5๐ คน  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  
6. ระยะเวลาด าเนินการ จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ท าวัตรเช้า) ทุกวันพระ จ านวน   ๓๖   ครั้ง  
                             ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 25๖๑  
7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ  
  6.1 ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน)  
  6.2 ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ  
  6.3 จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
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  6.4 เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง
และเกิดความ เหมาะสม  
  6.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ  
  6.6 วัดและประเมินผลโครงการฯ  
8. งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  10.1 บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  
  10.2 บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและ
การด าเนินชีวิตได้ อย่างแท้จริง  
  10.3 ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อ
องค์กรต่อการ ท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
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๑.ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การ 
                    บริหารส่วนต าบลวังจั่น  
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรม เพ่ือก าหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและ ระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และประกอบกับประกาศ
ประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่
ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรม และจริยธรรม หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม 
ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม ซึ่งถ้า บุคลากรทุกคนที่ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและ
จริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี  และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและ ไว้วางใจที่จะเข้ามา
รับบริการที่องค์กรนั้นๆ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ได้รับการประเมินคัดเลือกจากส านักงาน 
ป.ป.ช. ตามโครงการส่งเสริม ท้องถิ่นปลอดทุจริตในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นและที่ดี และเพ่ือ
เป็น การเตรียมความพร้อมทั้งในด้านคน ได้แก่ บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการการเมือง
ฝุายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝุายประจ า รวมถึงพนักงานจ้าง จึงได้มีการจัดท าโครงการอบรมคุณธรรม และ
จริยธรรม แก่ผู้บริหาร สมาชิก สภา และองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ดังกล่าวนี้ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือเป็นการปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต  
  3.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก ่ประชาชน  
  3.3 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
  3.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. เป้าหมาย ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
6. วิธีการด าเนินการ  
  จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล    วัง
จั่น โดยเชิญ วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ในการปลูกและปลุก
จิตส านึกการต่อต้านการ ทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม และมี
การศึกษาดูงานหรือท ากิจกรรมนอกสถานที ่ในบางโอกาส  
7. ระยะเวลา การด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณ ในการด าเนินการ ๒๐,๐๐๐  บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ตัวชี้วัด ประชาชนผู้มารับบริการที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ประเมินความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้ แบบประเมินเป็นตัวชี้วัด และต้องได้รับผลกาประเมินมาต่ํากว่าร้อยละ 70  
  ผลลัพธ์ ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น เกิดจิตส านึกที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริต และ ประพฤติปฏิบัติโดยยึดมั่นตามหลักประมวลจริยธรรม  
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1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
   

1. ชื่อโครงการ :มาตรการ“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน 
    ต าบลวังจั่น”  
2. หลกัการและเหตุผล  
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
วังจั่น พ.ศ. 25๕๑ โดยก าหนดกลไกและระบบในการ บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทาง วินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
ก าหนดให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่
ด าเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 
ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์
ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ ทับซ้อน,ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม 
และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นใน
หลัก จรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้อง ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่
และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ตามนัยหนังสือส านักงาน 
ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ควรน าแนว
ทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ได้จัดท า มาตรการ 
“ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุาย
การเมืองและฝุายประจ า ทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่ง ผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล  
  3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็น เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชน ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  
  3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้าง ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามล าดับ  
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  3.5 เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
6. วิธีด าเนินการ  
  1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ  
  2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น เปิดเผยเป็น
การทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ -๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้าน    
     การทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นผู้ที่ม ีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขและ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การ
ที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข หรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพนักงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนเป็นผู้มี
คุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการ กระท าทุกสิ่ง 
เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 มี
มติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ 5 ยุทธศาสตร์ โดยใน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพ่ือเป็นต้นแบบให้ ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้
ก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการทุกระดับอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ให้ตระหนัก  ในการเป็นข้าราชการที่มี
เกียรติ ศักดิ์ศรี รู้จักความพอเพียงเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ยึดมั่นในคุณธรรม ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ตระหนัก
ในคุณความดีและกฎแห่งกรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึง
การมี คุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระท าหรือไม่กระท าการใดได้อย่างเหมาะสม อันรวมถึงการ
ปูองกันการกระท าทุจริตใน ระบบราชการด้วย ดังนั้น เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝัง
ทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น จึงได้
จัดท าโครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการ ต่อต้านการทุจริตขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ให้มีจิตสาธารณะและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตน  
  2. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมท่ีดีในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
  ๓.เพ่ือให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและ พนักงานจ้าง 
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  4. เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ได้รับการ
พัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและ  
สมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้าง
จิตส านึกในการ กระท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน  
4. กลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน 
    ต าบลวังจั่น จ านวน ๖๐ คน  
5. ระยะเวลาด าเนินการ  มกราคม – กันยายน 25๖๑  
6. งบประมาณ ด าเนินการ ๑๐,๐๐๐ บาท  
7. วิธีการด าเนินงาน  
  7.1 บรรยายเรื่อง การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของ เจ้าหน้าที่รัฐในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะเพ่ือการต่อต้านการทุจริต  
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  7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุายบริหารและ
ฝุายสภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
  7.3 แบ่งกลุ่มท ากิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต และปลูกฝังทัศนคติและ
วัฒนธรรมที่ดีให้แก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงาน  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจั่น 
  7.4 ทดสอบก่อนและหลังการฟังบรรยาย  
8. สถานที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1. ระดับความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  
  2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือ  การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
2. หลักการและเหตุผล  
  ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือ การปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็น การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึง  ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพล
ตาม อ านาจหน้าที่ละความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม 
ผลประโยชน์ ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึง
ผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงิน หรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร
ต่างๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท จ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้อง
หรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จาก ทางราชการโดยมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึง
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 
2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการ  
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน                           ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  แก่
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น เพ่ือปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดกิจกรรมปูองกัน
ผลประโยชน์ ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น เพ่ือให้พนักงานทุก
คนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เพ่ือ
ไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน  
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น มีจิตส านึก ค่านิยม 
และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้
หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  
4. เป้าหมาย พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
6. วิธีการด าเนินการ จัดประชุมประจ าเดือน และให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)   
8. งบประมาณในการด าเนินโครงการ จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ตัวช้ีวัด พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ผลลัพธ์ พนักงาน และพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่ง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : โครงการปลูกผักริมรั้ว  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
   ปัจจุบันปัญหาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยเพ่ิมทวีขึ้น ซึ่งเห็นได้จากสถิติของผู้ปุวยที่มา
รับบริการรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลมีจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ และอัตราการปุวยจากโรคที่ไม่ติดต่อเพ่ิม
สูงขึ้น โรงพยาบาลก็ต้องเพ่ิมขนาดของ โรงพยาบาลเพ่ือให้รองรับผู้ที่มารับบริการ ซึ่งเป็นภาระที่รัฐบาล
จะต้องเสียงบประมาณในการด าเนินการเป็นอันมาก และเป็น การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเนื่องจากต้นเหตุ
ของปัญหาสุขภาพที่ส าคัญมีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาหารที่มีการปลอมปน
สารเคมี หรือผักผลไม้ที่ไม่ปลอดสารพิษ เพราะเกษตรกรผู้ผลิตใช้สารก าจัดศัตรูพืชอย่างไม่ถูกวิธี         
เพ่ือเหตุผลทางการค้าและพาณิชย์ ท าให้สารเคมีที่เป็นโทษเหล่านั้น ตกอยู่กับผู้บริโภคอย่างยากที่จะ
หลีกเลี่ยง แนวทางในการ ปูองกันปัญหาที่เป็นการแก้ที่ต้นเหตุแบบยั่งยืน คือการให้สุขศึกษาแก่ประชาชน 
และการส่งเสริมการปลูกผักเพ่ือบริโภคใน ครัวเรือน  การปลูกผักรับประทานเองแบบผักอินทรีย์ก็เป็น
หนทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้รับสารอาหารที่ดี มีประโยชน์ แต่กระนั้นส าหรับประชาชนที่ไม่เคยปลูก
ผักเลยก็เป็นปัญหาใหญ่ในการที่จะเริ่มต้นที่จะเรียนรู้การปลูกผักด้วยตนเอง ชุมชน  บ้านสวนพอเพียง
ตระหนักในปัญหานี้ จึงได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์ระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง  
   3.2 เพ่ืออนุรักษ์พืชผักถิ่น พันธุ์พ้ืนเมือง และขยายพันธุ์พืชที่เป็นสารอาหารให้คงอยู่ไว้  
   3.3 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพ่ือให้เหมาะแก่การเกษตรแบบพอเพียงโดย
ปราศจากการใช้สารเคมี สงเคราะห์ใดๆ  
   3.4 ลดรายจ่ายในครัวเรือนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและใช้แนวทางตามทฤษฏีเศรษฐกิจ
พอเพียง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   4.1 สมาชิกชุมชนบ้านสวนพอเพียง  
   4.2 ประชาชนทั่วไป  
5. พื้นที่ด าเนินการ พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  
6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 ขั้นเตรียมการ  
   - มีการวางแผนการให้ความรู้ แบ่งกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เป็นผู้ประสาน  
   - รวบรวมบล็อกของสมาชิกท่ีปลูกผักอินทรีย์ไว้รับประทานเองเพื่อสร้างแรงจูงใจ  
   - บางกลุ่มย่อย แบ่งหัวข้อโครงงาน จัดตั้งทีมงานที่เป็นผู้ประสานงาน  
  6.2 ขั้นปฏิบัติ  
   - รวบรวมบล็อกของสมาชิก หรือลิงค์ภายนอกที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและดูแลผัก
อินทรีย์ เพ่ือให้ สมาชิกท่ีร่วมโครงการได้ศึกษาก่อนลงมือปฏิบัติ  
   - แจกจ่ายและแลกเปลี่ยนพันธุ์ผัก  
   - กระตุ้นการน าเสนอของผู้เข้าร่วมโครงการในการแลกเปลี่ยน และถ่ายทอดวิทยาการซึ่งกัน
และกัน  
   - จัดให้มีการน าเสนอผลผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการก าหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม  
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  6.3 ขั้นประเมินผล  
   - การน าเสนอผลงานที่ก าลังเพาะปลูก และ ผลผลิตที่ส าเร็จแล้ว  
   - มีการส ารวจความก้าวหน้าของโครงการ โดยวัดจากอัตราการปลูกผักอินทรีย์เพ่ือการบริโภค 
(จ านวน ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ)  
   - ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตในการเพาะปลูกดีขึ้น  
   - ขั้นปรับปรุงและพัฒนา  
   - มีการสรุปปัญหาที่ได้ จากการด าเนินการที่ผ่านมา โดยดูตัวชี้วัดจากการประเมินผล และหา
แนวทางแก้ไข ร่วมกัน  
   - ส่งเสริมให้เกิดธนาคารพันธุ์พืชสวนครัวส าหรับให้บริการสมาชิก  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
    10.1 สมาชิกท่ีร่วมโครงการมีความรู้และนวัตกรรมในการปลูกผักอินทรีย์  
    10.2 สมาชิกสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง  
    10.3 เพ่ิมผลผลิตของสมาชิก มีคุณภาพดี และปลอดสารพิษ  
    10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการปลูกผักบริโภคเอง ได้เกิดการเรียนรู้ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์ต่อตนเองและเกิดการแบ่งปัน    
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
   โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการ
ตามแนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของ
ราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนว ทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้
ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ 
ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้
อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต” ด้วย 
ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมี
หลักการส าคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะ หน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด      การ
พ่ึงพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม  นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถ  วาง
แผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้
กระบวนการแบบมี ส่วนร่วมของเกษตรกร กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล      จึง
จัดท าโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีแนวทางตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อย  โอกาส
ทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในองค์การบริหารส่วนต าบล 
   3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดให้กับคนยากจนในองค์การบริหารส่วนต าบล 
   3.3 สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง  
   3.4 สามารถน าเห็ดไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ  
   3.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในองค์การบริหารส่วนต าบล 
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบล 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเปูาหมายรับทราบ  
    6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ  
    6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง  
    6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง  
7. ระยะเวลาด าเนินการ เดือนธันวาคม พ.ศ. 25๖๑ – กันยายน พ.ศ. 25๖๔   
8. งบประมาณด าเนินการ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบล 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
    10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเห็ด  
    10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปรรูปเห็ด  
    10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าไปประกอบอาชีพได้  
    10.4 มีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดรายจ่าย เกิดความพอเพียง  
    10.5 เกิดการเรียนรู้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
   เนื่องด้วยปัจจุบัน โลกก าลังเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) ที่ท าให้ อุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า สภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย์ อาทิ เกิดความแห้งแล้ง มีไฟไหม้ปุา ฝนตกไม่ตรงฤดูกาล 
อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ไม่เคยมีหิมะตก เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ท าลายปุา
ของมนุษย์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลก จึงได้ร่วมมือกันปูองกันและแก้ไขภาวะโลก  ร้อน ซึ่งเป็นปัญหาที่
ส าคัญส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพ่ิมพ้ืนที่ สี
เขียวจึงเป็นหนทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยตรงเนื่องจากต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ แหล่งกรองมลพิษ และผลิตก๊าซออกซิเจน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลการใช้พ้ืนที่
ให้เกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ พ้ืนผิวในพ้ืนที่นั้น ๆ ลงได้อย่างน้อย 2 องศาเซลเซียส เพ่ือเป็นการ
แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น จึงได้จัดท าโครงการ “ปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียว ลดภาวะโลกร้อนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ประจ าปี 25๖๑-๒๕๖๔” เพ่ือให้ประชาชน
ได้ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างเมืองน่าอยู่สวยงาม (Beautified City) และร่วมถวาย
เป็นราชสักการะในวโรกาสมหามงคลดังกล่าว ดังนั้น งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจั่น จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่กสิกรรมของประชาชนและพ้ืนที่ว่าง
เปล่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น เพ่ือให้เกิดความร่มรื่น แก่ชุมชน พร้อมทั้งเป็นการเพ่ิมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอัน
เป็นสาธารณะร่วมกัน  
   3.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวในองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
   3.3 เพ่ือให้ประชาชนน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความ
สมดุลเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรที่ มีและลดภาวะโลกร้อน  
   3.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่ สวยงาม (Beautified City) สร้างความร่มรื่น
และคลายร้อนแก่ ประชาชน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น จ านวน 10 หมู่บ้าน  
5. พื้นที่ด าเนินการ พ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น จ านวน 10 หมู่บ้าน  
6. วิธีด าเนินงาน  
   6.1 ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน 
และประชาชนในท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม  
   6.2 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ ให้
จัดเตรียมสถานทีเ่พ่ือปลูกต้นไม้  
   6.3 จัดซื้อกล้าไม้ พันธุ์ไม้ เพ่ือใช้ในโครงการ  
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   6.4 ด าเนินการปลูกต้นไม้โดยส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลัง
มวลชน และประชาชนใน ท้องถิ่น  
   6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยองค์การการบริหารส่วนต าบลวังจั่น  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)   
8. งบประมาณด าเนินการ จ านวน ๑0๐,๐๐๐ บาท  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
    10.1 ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
    10.2 ท าให้เพิ่มพ้ืนที่ปุาไม้และสิ่งแวดล้อมท่ีดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน  
    10.3 ท าให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    10.4 ท าให้เยาวชนและกลุ่มพลังมวลชนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสามัคคีและสร้าง
ความร่มรื่นในชุมชน 
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1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีและกลุ่มแม่บ้าน 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
   โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
โครงการตามแนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่
ยากจนของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนว ทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผน
ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตาม
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก  ให้สามารถ
พ่ึงพาตนเองได้อย่าง “พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพ้ืนฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ใน
อนาคต” ด้วย ดังนั้น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มี
ฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดารและยากจนอย่างแท้จริง 
โดยมีหลักการส าคัญคือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะ หน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การ
พ่ึงพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และเทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถ         วาง
แผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้
กระบวนการแบบมี ส่วนร่วมของเกษตรกร องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น จึงจัดท าโครงการอบรมให้
ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยมีแนวทางตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ มาประยุกต์เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อย โอกาสทางสังคมและประชาชน
ทั่วไปที่สนใจ 
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพสตรีและกลุ่มแม่บ้านองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
   3.2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดกลุ่มอาชีพสตรีและกลุ่มแม่บ้านองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจั่น 
   3.3 สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง  
   3.4 สามารถน าเห็ดไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ  
   3.5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   กลุ่มอาชีพสตรีและกลุ่มแม่บ้านผู้ที่มีความสนใจในการสร้างอาชีพในองค์การบริหารส่วนต าบล
วังจั่น 
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเปูาหมายรับทราบ  
    6.2 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดให้กับผู้ร่วมโครงการ  
    6.3 ศึกษาดูงานในสถานที่จริง  
    6.4 ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ จ านวน 1๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

1 ส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพสตรีและกลุ่มแม่บ้านองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
   2 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ดกลุ่มอาชีพสตรีและกลุ่มแม่บ้านองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจั่น 
   3 สามารถน าความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง  
   4 สามารถน าเห็ดไปแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ  
   5 สร้างแนวคิดตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพาน้องท่องธรรมะ  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
   ในสภาวะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาหลง
เพลิดเพลินในกระแส ค่านิยมโลกตะวันตก ละทิ้งค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งที่งมงาย     
ไร้สาระ ล้าสมัย จึงด าเนินชีวิตโดยขาด หลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่จะท าให้ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถ
แก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้นได้ จึงมีแนวโน้มในการ ด าเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียดจนอาจจะ
แก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือแก้ปัญหาด้วยการพ่ึงยาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังส าคัญในการ
พัฒนาประเทศชาติในอนาคต เป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันส าคัญ  ที่สามารถช่วยกัน
เสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มี
ความคิด สร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก
ในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและ พลังในเชิงสร้างสรรค์ สร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของตนเองพร้อมมี
ภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อ หรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้พร้อมที่
จะพัฒนาตนเองให้เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการ  พัฒนาประเทศชาติเพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าและมั่นคงของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพ่ือให้เยาวชน  มี
จริยธรรม มีศีลธรรม และมีค่านิยมในการด าเนินชีวิตที่เหมาะสม โครงการอบรม “พาน้องท่องธรรมะ” 
เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชนโดยการพัฒนาจิตใจและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตาม
หลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต “เก่ง ดี และ มี
ความสุข” เพ่ือให้เด็กและเยาวชนที่น าธรรมะน าหลักค าสอนที่รับไปประยุกต์ใช้ชีวิตประจ าวัน คือการ
พัฒนากาย โดยการ แสดงออกทางกิริยามารยาทชาวพุทธ มีพฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม การพัฒนาศีล โดย
การอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลใน สังคม ด้วยความเกื้อกูลและประกอบอาชีพที่สุจริต การพัฒนาจิต 
ให้เป็นจิตที่สมบูรณ์ทั้งคุณภาพจิต พลังจิตและสุขภาพจิต และสุดท้ายการพัฒนาปัญญา ให้เกิดปัญญาใน
การรู้จริง รู้เท่าทันทางเจริญทางเสื่อมปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รู้วิธีการปูองกัน รู้วิธีแก้ไขปัญหา สร้างภูมิต้านทาน
ให้กับตนเองด้วยคุณธรรม ให้เป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างรู้เท่าทันโลก น าพาชีวิตสู่ความส าเร็จเพ่ือ เกื้อกูลตนเอง
และประเทศชาติในที่สุด  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกันอันก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์สามัคคีใน หมู่คณะ  
   3.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน  
   3.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และการอยู่ร่วมกันใน
สังคม  
   3.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมี
ส่วนร่วม   
   3.5 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต เด็กนักเรียนและเยาวชนต าบลวังจั่น 
5. พื้นที่ด าเนินการ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  
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6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องก าหนดจัดงาน  
   6.2 จัดท าโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ  
   6.3 ประสานการจัดงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
   6.4 ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ  
   6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและประชุมชี้แจง  
   6.6 ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพร้อมทั้งภาพถ่ายกิจกรรม  
   6.7 ด าเนินการตามโครงการ  
   6.8 ติดตามและประเมินผลการจัดงาน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส านักปลัด องคก์ารบริหารส่วนต าบลวังจั่น   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา แก่
เด็ก  
   10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง  
   10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย  
   10.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
   การเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้เยาวชนหลงเพลิดเพลินในกระแสค่านิยม
โลกตะวันตก ละทิ้ง ค าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เห็นว่าเป็นสิ่งงมงาย ไร้สาระ ล้าสมัย จึงด าเนินชีวิตโดย
ขาดหลักธรรมยึดเหนียวจิตใจ ที่จะท าให้ ชีวิตมีความมั่นคงและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตที่เกิดขึ้น
ได้ จึงมีแนวโน้มในการด าเนินชีวิตที่ผิด ก่อให้เกิดความเครียด จนอาจจะแก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย หรือ
แก้ปัญหาด้วยการพ่ึงพายาเสพติด เด็กและเยาวชนคือพลังส าคัญในการพัฒนา ประเทศชาติในอนาคต เป็น
อนาคตของชาติ เป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันส าคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อการ
พัฒนาประเทศชาติในอนาคต เด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังและศักยภาพมาก การ
กระตุ้นให้เด็ก และเยาวชน กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีพัฒนาศักยภาพและพลังในเชิง
สร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เป็นคนที่มี คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีสติปัญญา มีความอดทน รอบคอบ
ในการด าเนินชีวิต จะช่วยสร้างให้พวกเขาตระหนักถึง คุณค่าของตนเองพร้อมมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือสร้างปัญหาให้กับสังคม แต่กลับจะเป็นผู้ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เป็น
ทรัพยากรอันทรงคุณค่า เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ เพ่ือความเจริญก้าวหน้าและ มั่นคง
ของชาติ เยาวชนจึงต้องมีความรู้และศีลธรรมควบคู่กันไป เพ่ือให้เยาวชนมีจริยธรรม มีศีลธรรม และมี
ค่านิยมในการ ด าเนินชีวิตที่เหมาะสม งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบล  
วังจั่น จึงได้จัดท าโครงการ “เข้าค่ายพุทธบุตรโรงเรียน ทั้ง 2 แห่ง” ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาเยาวชน 
โดยการพัฒนาและปลูกฝังจิตส านึกจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนาอันเป็นแนว
ทางการประพฤติตนทีด่ีให้มีทักษะในการด าเนินชีวิตชีวิตประจ าวัน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเข้าใจหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ที่จ าเป็นต่อการด าเนิน
ชีวิตและน าหลักธรรม ไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  
   3.2 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล 
สมาธิ ปัญญา เป็น แบบอย่างที่ดีในสังคม  
   3.3 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและ
เหมาะสม  
   3.4 เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาจิตส านึกท่ีดีงาม มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ต่อตนเอง และสังคม และประเทศชาติบ้านเมือง  
4. เป้าหมาย เด็กนักเรียนโรงเรียน 2  แห่ง จ านวน 2๐๐ คน  
5. สถานที่ด าเนินการ โรงเรียน.....................  ต าบลวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี  
6. ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ ....... เดือน  สิงหาคม 25๖๑ – ๒๕๖๔  
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ร่วมกับโรงเรียนในต าบล 2 แห่ง 
8. วิธีด าเนินการ  
   1. ประชุมปรึกษาหารือ/ก าหนดแนวทางในการด าเนินการ  
   2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   3. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับหมู่บ้าน ในเขตพ้ืนที่ได้รับทราบ  
   4. ด าเนินการจัดกิจกรรม  
   5. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในปีต่อไป  
9. งบประมาณด าเนินการ  จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1. นักเรียนเข้าใจหลักธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนา ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและน า
หลักธรรมไปปฏิบัติใน ชีวิตประจ าวัน  
   2. นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลักไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ ปัญญาเป็น
แบบอย่างที่ดีในสังคม  
   3. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักธรรมค าสอนทางศาสนาให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและ
เหมาะสม  
   4. ปลูกฝังค่านิยม มีจิตส านึกท่ีดี มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 
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1. ชื่อโครงการ : การประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
   ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ด้าน คุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนใน
สังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึก ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ 
ซึ่งการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานส าคัญเพ่ือท าให้ทุกคน  เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ปัจจุบัน
ประชาชนจ านวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเองได้รับ 
ผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็ก เยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน 
หากปล่อยให้ค่านิยมที่ ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับ
สังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  ตระหนัก
ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดค าขวัญต่อต้านการทุจริตขึ้น  ทั้งนี้เพ่ือกระตุ้นให้เด็กและ
เยาวชนตื่นตัวเห็นความส าคัญหันมาสนใจปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการ ต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ และเป็นการปูองกันและแก้ไขปัญหาทุจริตที่ได้ผลที่สุด ตาม
พระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้ บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมี
หน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริม
การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน กระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนต าบล  เมือง
พัทยา และองค์การบริหารส่วน ต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ  การศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้
เป็น คนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การด ารงชีวิต สามารถอยู่ ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับ
พฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน และการโกงทุกรูปแบบ  
   3.2 เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตส านึกที่จะยึดมั่นใน
การท าความดี มีความ ซื่อสัตย์สุจริต  
   3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มี
คุณค่าในทางภาษาที่สื่อถึง การต่อต้านการทุจริต  
   3.4 เพ่ือให้เด็กและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์  
4. เป้าหมาย  
   เชิงปริมาณ เด็ก และเยาวชน ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น   
   เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ ตื่นตัวเห็นความส าคัญ หันมาสนใจปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นและ พร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการ
โกงทุกรูปแบบ  
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5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน  
   5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
    5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกวด   
   5.3 ประชาสัมพันธ์ให้เด็ก และเยาวชนส่งค าขวัญเข้าประกวด  
   5.4 ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  ก าหนด  
   5.5 ท าพิธีมอบรางวัล ณ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น   
6. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น   
7. งบประมาณด าเนินการ จ านวน ๑,๐๐๐ บาท 
8. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝุายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดส านักปลัด องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจั่น   
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
   10.1 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการ
โกงทุกรูปแบบ  
   10.2 เด็กและเยาวชนมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีจิตส านึกที่จะยึดมั่นในการท าความดี มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต  
   10.3 เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเขียนค าขวัญอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าในทาง
ภาษาท่ีสื่อถึงการต่อต้าน การทุจริต  
   10.4 เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น      
         (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)  
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา  
   ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็น
ปัญหาที่สะท้อนวิกฤตการณ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน
นั้นคนในสังคมต้องมีค่านิยมในการรักความดีและ รู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รปูแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน กระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้องค์การบริหารส่วนต าบล  เมืองพัทยา และ
องค์การบริหารส่วน ต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็น คนที่สมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่  
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตทุก รูปแบบ นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหา
ดังกล่าว จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ ส าคัญ ที่
ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่
ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นใน
ความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด  ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึก
เพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และ
พร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  
3. วัตถุประสงค์  
    3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต  
   3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชัน
และการโกงทุกรูปแบบ  
   3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน 
เพ่ือรักษาประโยชน์ ส่วนรวม  
4. เป้าหมาย  
      เชิงปริมาณ เด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  จ านวน ๑๒๐ คน  
   เชิงคุณภาพ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน า
ความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข  
5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน  
   5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  
   5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
   5.3 ด าเนินการตามโครงการ  
   5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ  
6. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น   
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7. งบประมาณด าเนินการ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
8. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น   
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
   10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต  
   10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกง
ทุกรูปแบบ  
   10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต  
2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น”  
2. หลักการและเหตุผล  
    คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน  ความโปร่งใส
ทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต”        มี
เปูาหมาย หลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การ
บริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่  ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรม
แตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้  ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและ
กระบวนการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index : CPI) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัด
ระเบียบบริหารราชการตามหลักการ กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจาก
ส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย            เป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ ประชาชนในท้องถิ่น 
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการ ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็น
ตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้อง
ยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้างความขมขื่นใจ
ให้แก่ คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องใน
ท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้ เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างาน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ     จึงมีโอกาส
หรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ
มากกว่า แม้ว่า โอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มาก
เท่ากับที่คนท างานในหน่วยงาน ราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคน
นอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดง 
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เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งใน
การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล   บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่  ทั่ว
ประเทศต่อไป  
 

3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้วยการจัดท าแผน ปูองกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
   4.2 มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน                     
อย่างน้อย 1 ครั้ง  
   4.2 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
   6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง  
   6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
   6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
   6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
   6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
   6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
   6.8 รายงานผลการด าเนินงาน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๒)  
8. งบประมาณด าเนินการ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผลผลิต - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ - 
มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง -             มี
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ  
   10.2 ผลลัพธ์ - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถ
ปูองกันการทุจริตของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ – ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ทั้งในเรื่องการ บรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
(ถือปฏิบัติตามระเบียบ)  

2. หลักการและเหตุผล  
   พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น เป็นบุคลากร ที่
มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการ ขับเคลื่อนการพัฒนางานของพนักงานส่วนต าบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้อง
เริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมีมาตรฐานใน
การท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการท างานได้  
ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส และ
การให้บริการที่เป็น ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ. 2496 มาตรา 50 วรรคท้าย ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ
ค านึงถึงการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6  ที่
ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
ส่วนต าบล และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
จริยธรรม ของพนักงานพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรมในการ
ท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้ างความโปร่งใสในการ
บริหารงาน บุคคลขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลของพนักงานส่วนต าบล  
   3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้ 
   3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานบุคคล  
   3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล ให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามา ท างาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลของพนักงานส่วนต าบล  
5. พื้นที่ด าเนินการ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
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6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อน
ต าแหน่ง/เงินเดือน ตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานพนักงานส่วนต าบล จังหวัดลพบุรี             เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล พ.ศ. 25๕๘  
   6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
   6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล   
   6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
   6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ผลผลิต  
     – มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล 

    - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและ     หลัก
ธรรมาภิบาล  

   10.2 ผลลัพธ์  
    - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบล   
ไม่น้อยกว่า 90 %  
    - บุคลากรของพนักงานส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3  
    - การบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนต าบลมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ได 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายก ปลัดและหัวหน้าส่วน 
ราชการ  

2. หลักการและเหตุผล  
   องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง
ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตาม
กฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้ อบต. มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับ 
บริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ อบต.นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อ
ราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจ
หน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรค
อย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุ
หนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการ ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการ
ภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  ที่
ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล      ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่า     ด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า  
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการ ของประชาชน  
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
  3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
  3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบใน ต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายก อบต. ปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 3 ฉบับ 
ประกอบด้วย นายก อบต.มอบหมายให้รองนายก อบต.  นายก อบต.มอบหมายให้ปลัด อบต. ปลัด อบต. และ
หัวหน้าส่วนราชการ   
5. พื้นที่ด าเนินการ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการ  
  6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ  
  6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
  6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
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8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 ผลผลิต มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ฉบับ  
  10.2 ผลลัพธ์ - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี - ประชาชนได้รับความ
สะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ใน ทรัพย์สิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด  

 

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
แนวทางเดียวกันและ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงมีกิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝุาย บัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น จัดท าทะเบียน
คุมเงินรายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาด
ในการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตาม  ขั้นตอนของระเบียบ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่นจะต้องท าตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจั่น 
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ และหนังสือที่ เกี่ยวข้อง  
   3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
5. พื้นที่ด าเนินการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
6. วิธีด าเนินการ  
   จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ ที่ตั้งไว้  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ทุกปีงบประมาณ (ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม  ถึงวันที่ 30 กันยายน)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ
และหนังสือสั่งการที ่เกี่ยวข้อง  
   10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน  
   10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ  
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มี
การบริหารราชการ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุด
กับประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมและกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  
   3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  
   3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
   3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
   3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
   3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได ้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   4.1 ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน  
    4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง  
   6.2 จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของ
จ านวนงบประมาณ  
   6.3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
   6.4 สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
   6.5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
   6.6 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
   6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมี
ประสิทธิภาพ  
   10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  
   10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุ้มค่าเป็น ประโยชน์กับประชาชน 
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ  

1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
   3.2 เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
   3.3 เพ่ือเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้
เสนองานในการจัดหา พัสดุ  
   6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
ถึงความเก่ียวข้องกับผู้ เสนองานในการจัดหาพัสดุ เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
   10.2 มีการปูองกันการใช้จ่ายเงิน เพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
   10.3 มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์รวมข่าวสาร การ
ประกวดราคา สอบราคา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอโคกส าโรง  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
บริการสาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการ จัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตาม
ภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจ หน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น 
การทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อ จัด
จ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม 
ภาระต่อ ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่นเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพและเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการ
อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์รวมข่าวสาร การประกวดราคา สอบราคา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ าเภอโคกส าโรง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุกโครงการและกิจกรรม  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
   3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลัก               
ธรรมาภิบาล  
   3.3 เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจั่น ที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
วังจั่น 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้  
    - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
    - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
    - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
    - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
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   6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจั่นไปยังศูนย์รวมข่าวสาร การประกวดราคา สอบราคา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อ าเภอโคกส าโรง  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ 20,000 บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
    10.1 ผลผลิต เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  
    10.2 ผลลัพธ์  
    - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของโครงการที่จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด  
    - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน – สามารถลดปัญหา
การร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้  
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชน 
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
2. หลักการและเหตุผล  
    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี โดยอย่างน้อยต้อง
มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของ ประชาชนผู้รับบริการ    เพ่ือ
ปรับปรุงการบริหารงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปีที่  ผ่านมา
ได้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และได้ด าเนินการตามโครงการ
ดังกล่าวอย่าง ต่อเนื่องทุกปีนั้น เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน เกิด ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่าง
น้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุง 
กระบวนการท างานหรือลดขั้นตอนการท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
โดยยึดกรอบแนว ทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายเป็นส าคัญ  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
   3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
   3.3 เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
   3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   4.1 เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ให้สั้นลง  
   4.2 ประชาชนในพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
   4.3 ประชาชนนอกพ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป  
   4.4 พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
   4.5 ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการ
ปฏิบัติราชการใดๆ ไปสู่ ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 
6. วิธีด าเนินการ  
    6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
   6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 
ปรับปรุงขั้นตอนและ ระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่อง
ใดที่ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
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   6.3 ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่ นายกมอบอ านาจให้รองนายกหรือปลัดให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปพร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิ
แสดง ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ   
   6.4 มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าว
มาปรับปรุงการปฏิบัติ ราชการ  
   6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้นายกและผู้บริหารทราบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกกอง/ส านัก ในองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อขอรับบริการ และมีความพึงพอใจใน
การให้บริการของ เจ้าหน้าที ่ 
   10.2 การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว และบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
   10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
   10.4 ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท า
ให้ประชาชนมีความศรัทธา ต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 
 
2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือ   
         การด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล  
   การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายใน
องค์กรนั้น ก็เพ่ือเป็นการ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการ
พิจารณาเลือก/มอบหมายภารกิจและขอบข่าย ของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา    
จะพิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะ  ด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี 
ด้วยความรอบคอบและเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  ดังนั้น การ
ด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การบริหารราชการ 
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวย
ความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ ของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานซึ่ง
เป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่
ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  
4. เป้าหมาย  
   คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล  หรือ หัวหน้าส่วนราชการ  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะ
ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  
   6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ  
   6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมายทราบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - ๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่วนราชการทุกส่วน องค์การบริหารส่วนต าบล   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
การอ านวยความสะดวก และการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. ชื่อโครงการ : มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติก าหนดอ านาจหน้าที่ของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  ในฐานะเจ้า พนักงานท้องถิ่นไว้หลายประการ ทั้งการอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
รื้อถอนอาคาร ต่อเติมดัดแปลงอาคาร เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่ เกี่ยวข้องกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพของ
ประชาชน การที่จะใช้อ านาจอยู่กับนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ก็อาจเป็นผลให้การบริการ ประชาชน
เกิดความล่าช้า และอาจเป็นช่องว่างที่ท าให้เกิดการทุจริตขึ้นมาได้ ดังนั้น จึงได้ก าหนดมาตรฐานการมอบ
อ านาจ เจ้าพนักงานท้องถิน่ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 เป็นไปอย่าง รอบคอบ  
   3.2 เพ่ือปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้กับรอง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบล   
6. วิธีด าเนินการ  
   เสนอค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล  มอบอ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ในการใช้อ านาจเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบล   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   มีการออกค าสั่งมอบอ านาจนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ 
      ประจักษ ์ 
2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
1. ชื่อโครงการ : โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น  
2. หลักการและเหตุผล  
   เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันพ่อแห่งชาติ และในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระราชชนนี เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้
ก าหนดเป็นนโยบายในการจัดงานวันพ่อวันแม่แห่งชาติเป็นประจ าทุกปีติดต่อกันมาเพ่ือน้อมล ารึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ 
พระราชชนนี ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่าง นานัปการ พระองค์ทรงเป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทย
ที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ และเป็น การเผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่
มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่  
หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อและแม่
ดีเด่นในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้
ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันส าคัญยิ่งของพ่อ  และแม่ ที่ส าคัญเพ่ือเป็น
แบบอย่างที่ดีของคนในชุมชนต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม 
จริยธรรม  
   3.2 เพ่ือให้พ่อ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป  
4. เป้าหมาย จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น จ านวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 90 คน  
5. พื้นที่ด าเนินการ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะ
ได้รับการคัดเลือกให้เป็น พ่อ แม่ ดีเด่น ประจ าปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ  
   6.2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน ๑0 ชุมชน เพ่ือให้แต่ละชุมชน ด าเนินการคัดเลือก กลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการ
คัดเลือกในชั้นต้นมายังองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา กลั่นกรองได้พิจารณาอีก
ครั้งหนึ่ง  
   6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอ
ชื่อจากชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
   6.4 คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพ่อ แม่ ดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติ โดยเสนอ
รายชื่อให้ผู้บริหารทราบ และเห็นชอบ  
   6.5 ด าเนินการจัดพิธีการมอบโล่ ตามระเบียบฯ ในวันส าคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ จ านวน 2 ครั้ง/ปี โดยเชิญผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรปราการมาเป็นประธานในพิธีมอบ
โล่  



61 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ จ านวน ๒,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์  
   10.1 ผลผลิต - มีพ่อแม่ดีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวน
กลุ่มเปูาหมาย  
   10.2 ผลลัพธ์ - พ่อ แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ระดับด ี- มีพ่อ แม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
2. หลักการและเหตุผล  
   ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะ
แบบมีส่วนร่วมตามที่ บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคคล เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้ การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพ่ือเป็น ขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมี
ความมุ่งม่ัน ตั้งใจ ร่วมเป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทาง ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
สืบไป กองการศึกษา จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือน าผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ระดับหมู่บ้านเข้ารับ ใบประกาศเชิดชูเกียรติและเนื่องในวันสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ
ในทุกปีงบประมาณ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ ให้ประชาชนมีความมุ่งมั่น ช่วยเหลือสังคม และเป็นแบบอย่าง
ต่อบุคคลอื่นในชุมชน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็น ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้  
   3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่
สาธารณชนต่อไป  
   3.3 เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น  
4. เป้าหมาย เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีต าบลวังจั่น  
5. สถานที่ด าเนินการ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
   6.2 ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชู
เกียรติประชาชนผู้มีจิต สาธารณะ  
   6.3 จัดท าเอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่างๆ เพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา ดังนี้  
    - ด้านช่วยเหลือสังคมดีเด่น (ประชาชน)  
    - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การจักสาน (ประชาชน)  
    - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น เพลงพื้นบ้าน (ประชาชน)  
    - ด้านถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่น การสอนกลองยาว (ประชาชน)  
    - ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงกลองยาว (เด็กและเยาวชน)  
   6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
   6.5 สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑– 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็น
แบบอย่างกับประชาชน 
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2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลักการและเหตุผล  
   เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนว
ทางการด าเนินชีวิตแก่ พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ 
และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ําแนวทางการ แก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่ง การเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท า
การผลิตเพ่ือการบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลาย  ชนิดคละกัน ทั้ง
พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตร
เพ่ือ การบริโภคและจ าหน่าย ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบ
กับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายใน
ลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง การปลูกผัก สวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจาก
เป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิด ประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและ
สารพิษตกค้าง ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญ  สามารถใช้บริโภคใน
ครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือน 
สามารถขายเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย ตั้งแต่ปี 2558 ได้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและปริมาณ
น้าฝนที่มีน้อยกว่าปกติ จึงเกิดภาวะภัยแล้ง ท าให้เกษตรกรในพ้ืนที่ ชลประทานส่วนใหญ่ไม่สามารถท านา
ปรังได้ แต่ยังมีเกษตรกรที่มีพ้ืนที่อยู่ใกล้กับคลองส่งน้ า ประมาณ 500 ไร่ เกษตรกร เหล่านี้จะอาศัยน้ํา
จากชลประทานในช่วงแรกของการปล่อยน้ําจนถึงช่วงเก็บเกี่ยว เกษตรกรได้รับทราบถึงสถานการณ์ภัยแล้ง
ดี และได้ด าเนินการตามมาตรการของรัฐบาลได้มีการลดพ้ืนที่การท านาปรังลงอย่างมาก โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจั่น ได้ส่งเสริมการให้ความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ซึ่งมีเกษตรกรสมัครใจเข้า
ร่วมโครงการฯ โดยพืชที่ใช้น้ําน้อยเพ่ือปลูก ทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง อาทิ พืชตระกูลถั่ว พืชสวนครัว 
สับปะรด ฯลฯ ซึ่งการที่เกษตรกรในพ้ืนที่หันมาปลูกพืชใช้น้ําน้อย แทนการปลูกข้าวนาปรังนั้น จะเห็นได้ว่า
ใช้น้ําน้อยกว่าการปลูกข้าว เช่น พ้ืนที่ท าน้ํา 1 ไร่ ใช้น้ า 1,738 ลูกบาศก์เมตร ขณะที่ พ้ืนที่ปลูกสับปะรด 
1 ไร่ ใช้น้ า 583 ลูกบาศก์เมตร เป็นต้น จึงเป็นวิธีหนึ่งของการด าเนินการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่  
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในพ้ืนที่ต าบลหนองตาแต้มอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ได้เห็น
ความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจาก การด าเนินชีวิตในครัวเรือน
เป็นล าดับแรก จึงได้ร่วมกับศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลองค์การบริหารส่วน
ต าบล คัดเลือก ประชาชนที่ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ําและ
ต้นทุนในการใช้จ่ายลงได้ และ สามารถน าผลิตผลที่เหลือจากการบริโภคไปเพ่ิมราบได้อีกทางหนึ่ง 
โดยเฉพาะเกษตรกรในเขตชลประทาน ที่มีการบริหาร จัดการน้ําในพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งให้สอดคล้อง
กับปริมาณน้ําต้นทุนและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจน  สามารถถ่ายทอดความรู้เพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอ่ืนทดแทนอย่างยั่งยืน จึง  ได้
จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากร
ประจ าศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน อีกทั้งยังเป็นตัวอย่าง
ให้แก่เกษตรกรได้น้อมน าแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิตอีกด้วย  
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3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็น
วิทยากร ประจ าศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสาน ถ่ายทอด
ให้แก่เกษตรกร  
4. สถานที่ด าเนินการ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  
5. วิธีด าเนินการ  
   5.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ประจ าต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล   
   5.2 ด าเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงประจ าปี  
   5.3 มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์ สาธิตเกษตรผสมผสาน  
   5.4 ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเกษตร
ผสมผสาน  
   5.5 สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
6. ระยะเวลาด าเนินการ ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม ของทุกปีงบประมาณ 
7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ งานส่งเสริมการเกษตร ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไก่ 
 9. ตัวช้ีวัด  
   9.1 ตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของเกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือสนองพระราชด าริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   9.2 ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จกิจกรรมถ่ายทอดให้ความรู้ของศูนย์เรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน โดยวัดจาก
เปูาหมายเกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่สนใจขอเข้า ศึกษาโครงการฯ จ านวน 100 คน  
10. ผลลัพธ์  
   10.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมสมัครใจเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนอง
พระราชด าริ ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจ และน ากลับไปด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  
   10.2 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์
เรียนรู้เกษตรผสมผสานด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตของต าบลองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ได ้ 
   10.3 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์
เรียนรู้เกษตร ผสมผสาน มีเกษตรกร 
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2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ  ซื่อสัตย์ 
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
 

 1 1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนด
ดัชนีในการประเมินที่ ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็น
หลักรวมถึงข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้น ภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการ
ด าเนินงานของระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมของ องค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและ
การรับสิ่งของต่างๆ ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่  น าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริตภายในองค์กร ของ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็น
สิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้าน การทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และ
ประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ  ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจั่น จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่ก าหนดดัชนีในการประเมิน
การ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการ
พัฒนาวิธีการด าเนินงาน ภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานให้สูงขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
   3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ  
   3.3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหาร
ท้องถิ่นท่ีมีดัชนีในการ ประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี 

6.2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ   
6.3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - ๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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1. ชื่อโครงการ :กิจกรรม “การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 
บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานการมี ส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูล การติดตาม 
ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสม  ของแต่ละภารกิจ ประกอบกับ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 
ก าหนดไว้ว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
ก าหนดมาตรการ ก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดย
วิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบใน การปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการ 
จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความ  คุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น จึงได้จัดให้มีการจัดท า
ข้อตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยมีการลงนามใน ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  กับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และหัวหน้าส านัก ปลัด/ผู้อ านวยการกอง 
และให้มีการลงนามจัดท าข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ 
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/
กอง/ฝุาย เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
   3.2 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และ
รายละเอียดการประเมินผล การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
   3.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับส านัก/กอง/ฝุาย ตาม
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 25๖๑ - ๒๕๖๔  
   3.4 เพ่ือให้หน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของ
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  
4. การประเมินผล 
   การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ฝุาย 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ได้ท าข้อตกลงผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน 
โดยจัดท า ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับส านัก/กอง/ฝุาย เพ่ือให้การด าเนินงานตามข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการดังกล่าวบรรลุ เปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่
ก าหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยได้มีการลงนาม บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การ บริหารส่วนต าบลกับ
หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมคณะท างานได้ร่วมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการ  
ประเมินผลการปฏิบัติราชการแต่ละมิติ ดังนี้  
   1) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
   2) การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  
   3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  
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   4) การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
   5) การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
   6) การพัฒนาความรู้และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ    
5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
   1.1 ชี้แจงส านัก/กอง/ฝุายต่างๆ และผู้ปฏิบัติงานทราบ และท าความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด 
และกรอบการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และหนังสือ กระทรวงมหาดไทยที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2548  
   1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดให้มีผลการปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสม เช่น  
          - ศึกษาข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติ ราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ตามตัวชี้วัด เป็นต้น  
          - ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
และผู้จัดเก็บข้อมูล เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด และการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ของหน่วยงานในการก ากับดูแลและติดตาม ผลการด าเนินงานดังกล่าว  
     1.3 รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตาม
เปูาหมายหรือตัวชี้วัดที่ ก าหนด  
   1.4 วัดผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน  
   1.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการใน เบื้องต้นไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
๖.การค านวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 

ผลการประเมิน ระดับคะแนนที่ได้รับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม ๕ 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดี 3 

มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับพอใช้ 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับปรับปรุง 1 
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอ ที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ  หน้าที่
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อ
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
2. หลักการและเหตุผล  
   องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
เนื่องจากเห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตาม  ภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยง
จากการด าเนินงานที่ ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับ
หน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง., จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ยังให้
ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในท าหน้าที่  ตรวจสอบภายใน
โดยอิสระ/มีแผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ  การให้ความ
ร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี ได้มอบหมายให้  
หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติตามข้อ
ทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง.
แล้ว แต่ สตง.ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อทักท้วง ก็จะ ด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 ในกรณีที่มีการ
ตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายให้งานสอบสวนและด าเนินการทางวินัย ฝุายนิติการและ ด าเนินการ
ทางวินัย กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด            
เที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบ นอกจากนี้ ยังให้ความร่วมมือกับส านักงาน ป.ป.ช./ส านักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพ่ือ การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น เพ่ือ
ความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต และผลการ บริหารงานที่ผ่านมาในรอบ 10 ปี ไม่พบการทุจริตแต่
อย่างใด  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
   3.2 เพ่ือความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกส านัก/กอง/ฝุาย จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร  
5. พื้นที่ด าเนินการ ทุกส านัก/กอง/ฝุาย องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
6. วิธีด าเนินการ  
   - ทุกส านัก/กอง/ฝุาย/งาน ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
   - ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)    
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกส านัก/กอง/ฝุาย องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น มีมาตรการจัดการ กรณีได้รับทราบหรือรับแจ้ง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต  
   10.2 องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น มีความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ”  
2. หลักการและเหตุผล  
   กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภทได้ให้ อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ
ก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมี
ประสิทธิภาพตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้อง กับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับหรือไม่ หรือตรวจสอบเพื่อให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนิน
กิจการต่างๆ อย่างโปร่งใสและสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ  ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น จึงได้มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” ขึ้น เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น         
จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นอย่างมี ประสิทธิภาพ  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
6. วิธีด าเนินการ ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ อาทิ  
   - การรับการตรวจจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
   - การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการประจ าปี หรือ
คณะท างาน LPA จังหวัด  
   - การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ    
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น จากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอิสระ   
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2.5.3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง  ร้องเรียน
กล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น  ซึ่ง
สามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วย
ตนเอง ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น รวมถึงจัดท าคู่มือ ด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจั่น  ขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
   3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามข้ันตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
   6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
   6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและด าเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม  
   6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจั่น ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอก
ตลอดจนบุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและขั้นตอนดังกล่าว
ได้ตรงกับความต้องการ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ตามคู่มือ ด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจั่น โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์  ที่
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี 
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน  
3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น        ให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชน
เข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและ
ให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาส อย่างกว้างขวางในการได้รับ
ข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชน เข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้
รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วม
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝุายประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน 
เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชน สามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้
สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิ  ทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับ
ความเป็นจริง ในการรักษาประโยชน์ของตนต่อไป  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง  
   3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจั่น   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  จ านวน 1 แห่ง  
5. พื้นที่ด าเนินการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น    
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล  
   6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน  
   6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหา พัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
และตรวจสอบได้ ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด  
   6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
   6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป  
   6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ จ านวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น   
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”  
2. หลักการและเหตุผล  
   คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้
เกิดการบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการ
ท างานที่จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิด
ความโปร่งใสในการท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของ ราชการว่า “บุคคลย่อมมี
สิทธิได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุ
หลักการและ เหตุผลของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย การให้
ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการ ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น 
เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้ สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น การ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  ให้ประชาชนรับรู้อย่างถูกต้อง รวดเร็วจากการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจั่น  ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  มีความโปร่งใสในการท างาน
มากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ ราชการและเรียนรู้
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ 
ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล กับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็ง
ยิ่งขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการท างานและมี ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 90 คน (ตัวแทนส านัก/กอง จ านวน 10 คน, ตัวแทน
ชุมชน จ านวน 80 คน) ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ 80  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น   
6. วิธีด าเนินการ  
   ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม  
   ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร  
   ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม  
   ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้  
   ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔ 
8. งบประมาณด าเนินการ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ  
ตรวจสอบได้ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย”  
2. หลักการและเหตุผล  
   ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและ
การจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น จึงได้
จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชน สามารถ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจั่น ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย  
   3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
   3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวก
มากกว่า 10 ประเภทขึ้นไป  
5. พื้นที่ด าเนินการ พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น   
6. วิธีด าเนินการ จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่  
   - แผนพัฒนาท้องถิ่น  
   - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
   - แผนการด าเนินงาน  
   - แผนอัตราก าลัง  
    - แผนการจัดหาพัสดุ  
   - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
   - ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
   - งบแสดงฐานะทางการเงิน  
   - รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
   - รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
   - รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
   - ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔    
8. งบประมาณด าเนินการ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด กองคลัง  กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ จ านวนข้อมลูข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่  
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  และการรับ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  
2. หลักการและเหตุผล  
   การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก
ในการบริหารงานของ ราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือเป็นการปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาค
ประชาชน  
3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและ พัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไก ในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิด
การทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น   
6. วิธีด าเนินการ  
   เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อ
จัดจ้าง จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียน
ทางด้านการเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  และปิดประกาศข้อมูล
ดังกล่าวที่บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น   
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น   
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้
ตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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3.1.3 มีการปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับการ    มี
ส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจั่น  ”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ  
   ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและ
การจัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  จึงได้
ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทาง  ช่องทางที่
หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ 
ที่ท าการ ของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ 
การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจ หน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจั่น ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย  
   3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  
   3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 
5. พื้นที่ด าเนินการ พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น   
6. วิธีด าเนินการ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ได้แก่  
   - บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น   
   - บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน  
   - ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์
เคลื่อนที ่ 
   - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้
ประชาชนสืบค้นได้เอง  
   - จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี  
   - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน 
   - ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด กองคลัง  กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น   
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และ
สุขอนามัย ของประชาชนในท้องถิ่น 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประชาคมแผนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการท างาน ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนให้
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น              ได้
ด าเนินการจัด โครงการประชุมประชาคมแผนแม่บทชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 25๖๑ เพ่ือน ามาบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ประจ าปี พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ รวมถึงการน าเข้า
บรรจุไว้ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  ในปีถัดไปกองสวัสดิการ สังคม 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น จึงได้จัดให้มีโครงการประชาคมแผนชุมชน ประจ าปี ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ในการจัดท าแผน
ชุมชนและวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น  
   3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน  
   3.3 เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชน น ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  
   3.4 เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  
   3.5 เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริม
ระบอบประชาธิปไตยแบบมี ส่วนร่วม  
   3.6 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
   จัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 7 ชุมชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ส าหรับ
ให้ ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ  
   6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน  
   6.3 ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   6.4 จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ  
   6.5 ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน, ตรวจสอบข้อมูล, ท าการบันทึกและประมวลผลข้อมูล  
   6.6 จัดประชุมผู้น าชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางที่ก าหนด  
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   6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนชุมชน  
   6.8 จัดท าแผนชุมชนเพ่ือส่งให้กองวิชาการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   6.9 ประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ จัดเวทีประชุมประชาคมชุมชน และจัดให้มีการพิจารณาร่างแผนชุมชน             
จ านวน ๑0 ชุมชน ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ 5,๐๐๐ บาท  
9. ผู้รับผิดชอบ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
 10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
   2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  
   3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจั่น  
   4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน  
   5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
   6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 
 

1. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า  ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการ
บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการ
เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ ต้องการของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจั่น จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือน ามาเป็น ข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
   3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจั่น 
   3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล กับ
ประชาชนในพื้นท่ี  
4. เป้าหมาย  
   ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือ
ผู้มีส่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ ก าหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา และผลกระทบใดๆ  ที่
อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้  
5. วิธีด าเนินการ  
   5.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
   5.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน  
   5.3 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตาม
ความจ าเป็นและเร่งด่วน  
   5.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ   
6. ระยะเวลาด าเนินการ ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 
16.30 น. โดยช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ดังนี้  
   6.1 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
   6.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข036-399448 ทางโทรสารหมายเลข 036-399448 ต่อ 12 
   6.3 ทางเว็บไซต ์ 
   6.4 ทางไปรษณีย ์ 
7. งบประมาณด าเนินการ จ านวน ๔,๐๐๐ บาท  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
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9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   9.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ สอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
   9.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  
   9.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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3.2.3 มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง 
ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้อง เป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
  3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัต ิ 
  3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค
ประชาชนร่วม ตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ  
4. เป้าหมายการด าเนินการ ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบล วังจั่น   
6. วิธีการด าเนินการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
9. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย  
  10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลเคลื่อนที่พบประชาชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เปูาหมายให้มีการบริการประชาชนในด้าน ต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่า  ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการ
บริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการ
ประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก จึงได้จัดท า โครงการองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจั่นสัญจร เพ่ือส ารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้องค์การบริหารส่วน
ต าบล ด าเนินการให้บริการ ในด้านใดบ้าง และให้บริการงานด้านต่างๆ ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่  อาจ
ด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดย เน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือหากจ าเป็นต้อง
คิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกท่ีสุด เพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคม
ท าแผนพัฒนาชุมชน  
3. วัตถุประสงค์  
   3.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ณ ส านักงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่าย หรือเสียเวลาเพิ่มข้ึน  
   3.2 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือน ามาเป็น ข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
   3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น
สัญจรกับประชาชนในพื้นท่ี  
4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์  
   น าบริการในหน้าที่ของทุกส่วนงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  ออกไปให้บริการแก่
ประชาชนหมุนเวียนชุมชนต่างๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ทั้งหมด ร่วมกับการประชุมเวที
ประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน  
5. พื้นที่ด าเนินการ  
   ก าหนดให้ออกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  เคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวทีประชาคมท า
แผนพัฒนาชุมชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น    
6. วิธีด าเนินการ  
   1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
   2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย  
   3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการ
แก่ประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  ทั้งหมด  
   4. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่   
   5. ประสานงานกับทุกส่วนงาน  
6. วิธีด าเนินการ  
   1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
   2. จัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการให้บรรลุผลตามเปูาหมาย  
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   3. ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพื่อคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการ
แก่ประชาชน ทั้ง 7 ชุมชน  
   4. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่  
   5. ประสานงานกับทุกส่วนการงาน  
   6. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัม พันธ์
เคลื่อนที่    
   7. น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน  
   8. ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 7. ระยะเวลาด าเนินการ ก าหนดออกให้องค์การบริหารส่วนต าบล เคลื่อนที่ร่วมกับการประชุมเวที
ประชาคมท าแผนพัฒนาชุมชน ในเดือนมีนาคม ของทุกปี  
 8. งบประมาณด าเนินการ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 มีสถิติจ านวนประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งได้เข้าร่วม
โครงการฯ ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจั่น  อย่างทั่วถึง  
   10.2 ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  มีโอกาสได้แสดงความ
คิดเห็นโดยมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจั่น และความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
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1.ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วน  
   ต าบลวังจั่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างของ
องค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจั่นในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ อบต.  มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจั่น โดยส านักปลัด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจั่น ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์  
   เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น และตัวแทนประชาชนจากทุก
ภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการ จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจั่น และแผนพัฒนาสี่ปี องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ 
ประชาคม องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ก าหนด
ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น จ านวน ๑๔ คน  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น บางต าแหน่งในปัจจุบัน
จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามที่ระเบียบฯ ก าหนด เองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น จึงต้อง
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลในต าแหน่งดังกล่าวมาด ารง ต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ภายในระเบียบก าหนดเพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2558 และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจั่น เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจั่น และร่างแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ความ ต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการ ทุจริต 
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1. ชื่อโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปี  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้าง
ใหม่และมีจ านวน หลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจาย
อ านาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการกระจายอ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  จึงได้จัดท า
โครงการ อบต.สัญจร ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคม ต าบลประจ าปี  ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมี  ส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นตนเอง  
3. วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการ พัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ อีกทางหนึ่ง
ด้วย  
4. เป้าหมาย  
  ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชนแพทย์ประจ า
ต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
จ านวนไม่น้อยกว่า 600 คน  
5. วิธีด าเนินการ  
  5.1 ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่  
  5.2 แต่งตั้งคณะท างาน  
  5.3 วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม  
  5.4 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
  5.5 ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด  
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)  
7. งบประมาณ จ านวน 5,๐๐๐ บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการกระจาย อ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 
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1. ชื่อโครงการ : สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนแบบบูรณาการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นส าคัญ จึงควรให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งถือว่าเป็นประชาชนกลุ่มหนึ่งในชุมชน สร้างแผนชุมชนขึ้นมาด้วย
ตนเอง ดังความหมายของ แผนแม่บทชมชุนที่ว่า “แผนชุมชนเป็นการท างานเพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการเอง ก าหนดทิศทางของตนเอง” การสร้างภูมิคุ้มกัน ปูองกันเงื่อนไขจากภายนอกเข้าไปท าให้
ชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน ท าให้  ชุมชนได้รับการเรียนรู้ รู้จักชุมชนของ
ตนเองสามารถค้นหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการท าโครงการแก้ไข ปัญหาในอนาคตได้ 
และการประสานกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นพลังส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่ตอบ มน
องความต้องการของชุมชน ในปัจจุบันและปูองกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 
3. วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือให้คนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เห็นข้อเด่น ข้อดี โอกาสและข้อจ ากัดของชุมชนใน
การพัฒนาอย่างมี เปูาหมายมีช่องทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุมสามารถ
ก าหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความ ต้องการของชุมชนได้คิดเป็นและกล้าที่จะตัดสินใจด้วยตนเองได้  
4. เป้าหมาย ทุกหมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
5. วิธีด าเนินการ  
  5.1 ประชุมผู้บริหาร ก านันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน  
  5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยใช้หอกระจายข่าวและเสียงตาม
สายในหมู่บ้าน  
  5.3 ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านตามก าหนดการ  
  5.4 ส่งแผนชุมชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔)  
7. งบประมาณด าเนินการ จ านวน 2๐,๐๐๐ บาท 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยู่ได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพชุมชนคนในชุมชนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมความ
ร่วมมือกันของคนในชุมชนจะ ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรต่อกันได้ รวมทั้งปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมที่ดีให้กับ
ลูกหลานสามารถหาแนวร่วมในการท างานเพ่ือ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ 
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3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง”  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้าน
การจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับ มาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
3. วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจั่น อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขัน กับมาตรการการปูองกันการทุจริตใน องค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้าน  
5. วิธีการด าเนินการ  
  5.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
วังจั่น อย่างแข็งขัน ส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ใน
หลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็น
กรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็น
กรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ  
  5.2 มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้
ท าความเข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
6. ระยะเวลาการด าเนินการ ด าเนินการทุกปีงบประมาณ  
7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  9.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจั่น 
  9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของ หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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3.3.3 ด าเนนิการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน                                           
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
   ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล ในฐานะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและ
ปฏิบัติราชการของ อบต. ว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมาย หรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ของ อบต. เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนิน
ภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต่อไป ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(3) และมาตรา 
45 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจั่น จึงได้จัดท าโครงการการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔ เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวัง
จั่น มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ  
ประชาชน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึ งการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กฎหมายก าหนด  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
  3.2 เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่นและ เป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจั่น 
  3.3 เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
  คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
วังจั่น 
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล  
  6.2 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ  
  6.3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ  
  6.4 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น (ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว 435 ลงวันที่ 11 
ก.พ. 2558) จ านวน 7 คน ประกอบด้วย  
   (1) ผู้แทนชุมชนองค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน 2 คน  
   2) ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 2 คน  
   (3) ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน  
   (4) ปลัด (อบจ./องค์การบริหารส่วนต าบล /อบต.) เป็นกรรมการและเลขานุการ  
   (5) หัวหน้าส านักปลัด เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ให้คณะกรรมการฯ ด าเนินการดังนี้  
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    1) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี    
    2) ประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ปีละ 2 ครั้ง
เป็นอย่างน้อยแล้วเสนอผลการ ประเมินให้องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่นทราบ เพ่ือน าผลที่ได้จากการ
ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการ ด าเนินภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจั่น 
    3) จัดท าแบบประเมินผลและแบบรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ส าหรับผลการปฏิบัติราชการประจ าปี  
    4) ด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่นมอบหมาย  
   6.5 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ  
   6.6 การจัดท าแผนการด าเนินงาน  
   6.7 การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน  
   6.8 จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่นพร้อมตัวชี้วัด  
   6.9 การติดตามและประเมินผล  
   6.10 การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบ
ปรับปรุงด าเนินการ แก้ไขต่อไป  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 
 

มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น  

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ก าหนด  
4.1.1 มีการจัดท าและรายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 
 

ภารกิจตามมิติที่ 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด 
1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ -๒๕๖๔ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจั่น เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจ เกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท า  อย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ 
และกฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวม เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน  
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมี ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจั่น เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544  
  3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง  
  3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
มต ิคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด  
  3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม  
  3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต พนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุกหน่วยงาน พนักงานครู และเจ้าหน้าที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
5. พื้นที่ด าเนินการ ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
6. วิธีการด าเนินการ  
  6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
  6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับ โดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและ ความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  
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  6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงาน ด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  
  6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อให ้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย  
  6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล   
7. ระยะเวลาการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานมากขึ้น  
   10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง  
   10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด  
   10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น จึงได้มีการ
จัดท าและรายงานการ ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี  
3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
  2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่นทราบตาม
แบบที่ระเบียบฯ ก าหนด  
  3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามก าหนด  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
5. พื้นที่ด าเนินการ ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
6. วิธีด าเนินการ  
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร  
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย  
  3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
  4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
  5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือ
จัดท ารายงานการ ควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการ ตรวจเงินแผ่นดิน    
7. ระยะเวลาการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
  2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
  3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ
ดูแล 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ
เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของ  หน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือสั่งการ 
และหนังสือตอบข้อหารือต่างๆ โดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี  และการปฏิบัติให้
ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้ ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืนๆ  
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงาน จึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของ หน่วยงานนั้นๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ ครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเป็นช่องทางรั่วไหลท า
ให้เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนด
หน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้ง  กระบวนการให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจน  ขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้น และพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุม ภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมี
แนวทางในการก าหนดระบบการควบคุมภายใน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานจึงได้ก าหนดกิจกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลวัง
จั่นขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป
อย่างประหยัด และคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืนๆ ที่อาจ มีข้ึน  
  3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้อง  
  3.3 เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ของ หน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน  
4. เป้าหมาย  
  เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การ ปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  
5. วิธีด าเนินการ  
  5.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ เงิน
แผ่นดินว่าด้วยการ ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6    
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  5.2 ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามภารกิจและ ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวัง
จั่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล  
  5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานฯ เพ่ือสรุปข้อมูล  
  5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่างๆ ให้ผู้บริหารทราบ  
6. สถานที่/ระยะเวลาด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น/4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑–25๖๔)  
7. หน่วยงานรับผิดชอบ ทุกกอง/ส านัก ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
   1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
   3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจ  
   4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีวางไว้  
   5. เป็นเครื่องมอืช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ข้อ 6 ที่เสร็จตาม
ก าหนดเวลา  
   10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน ร้อยละ 80 ได้ด าเนินการแก้ไข  
   10.3 ร้อยละของหน่วยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน  
   10.4 มีการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน  
   10.5 ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับมาก) 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือใน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนิน
กิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผล  การควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจา กวันสิ้น 
ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจจะ
บรรลุ วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้
ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ ดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความ
เสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือปูองกันหรือลด
ความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน และให้สามารถบรรลุตาม วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้
ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ด าเนินการเพ่ือ ควบคุมลดความเสี่ยง ในการปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับ ตรวจ  
  3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุม ภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับ
ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด  
  3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
5. พื้นที่ด าเนินการ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
6. วิธีด าเนินการ  
   6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบล
วังจั่น (ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไป
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมี การติดตามผลระหว่างปี  
   6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น น าแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน(แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหาร จัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการ
ด าเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)  
   6.3 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น รายงานผลการด าเนินการ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
   6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น
ประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุม และบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความ
เพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อไป  
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   6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
   10.1 ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง  
   10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
   10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้ก ากับดูแลภายใน เวลาที่ก าหนด 
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ภารกิจตามมิติที่ 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการ 
ตามช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ - จ่ายเงิน 
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้าง ความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการท างานมีกระบวนการ
ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง  มี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
  3.2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  
  3.3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
  3.4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กร ให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
6. วิธีด าเนินการ  
  จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงาน  ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพ่ือให้ประชาชนทราบทุกสาม
เดือน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 25๖๑ – ๒๕๖๔ และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
  10.2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
  10.3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการคลัง
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หรือหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยจึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็น
รายจ่าย เบิกเงินออกจากคลังขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงาน  ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบ จึงจ าเป็นต้อง
มีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ กองคลัง องค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจั่น จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินเกิด  ความ
โปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนต าบล
วังจั่น 
3. วัตถุประสงค ์ 
  เพ่ือให้การรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่นเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้  
4. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
5. วิธีการด าเนินการ  
  - มีการแต่งตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ  
  - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ  
  - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน  
  - สรุปผลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่นให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น 
ทางเว็บไซต ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายข่าว เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
6. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
7. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
9. ตัวช้ีวัด มีการด าเนินงานตามวิธีการด าเนินงานครบทุกขั้นตอน  
10. ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจั่น ท าให้เกิดความ โปร่งใส ในการรับจ่ายเงินองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
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4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการจัดหาพัสดุ                                      
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมตาม
เจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  จึงได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการ  ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ  ได้รับข้อมูล
ข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิด
จาก การปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมกับภาครัฐมาก ขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบ ราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็น
ส าคัญ  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจั่น 
  3.2 เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ให้
เกิดการพัฒนาได ้อย่างคุ้มค่า  
4. เป้าหมาย ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง  
  6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มี
ผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็น กรรมการ แก่องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้า
ร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป อย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหากเกิด
ความเสียหาย  
  6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทน ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
10. ผลลัพธ์ การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิด ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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ภารกิจตามมิติที่ 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร เพ่ือพัฒนาองค์กร 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ด้วยเหตุผล ดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับ
ภารกิจและการจัดบริการให้แก่ ชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง ประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่ง
ส าคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ได้ด าเนินการ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และ
ทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบั ติ หน้าที่ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นด้วย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถ น าความรู้ไปใช้ให้
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลวัง
จั่น จึงได้มีการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่  เสมอ เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กร พัฒนาท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความ เจริญก้าวหน้า  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ท างานตาม บทบาทและอ านาจหน้าที่  
  3.2 เพ่ือให้บุคคลากรท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย  
  3.3 เพ่ือส่งเสริมให้บุคคลากรได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง   
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น จ านวน 30 คน  
5. พื้นที่ด าเนินการ ทั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่นและหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม  
6. วิธีการด าเนินการ  
  6.1 ฝุายบริหารงานบุคคลตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งภายในองค์การบริหารส่วนต าบลและ
หน่วยงาน ภายนอก เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนา
แล้วแต่กรณี  
  6.2 เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือส่ง
บุคคลากรท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุม หรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยส านัก/กองงานที่
รับผิดชอบ  
  6.3 แจ้งใหบุ้คคลากรท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดท ารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอประธานสภา 
โดยผ่าน องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
  6.4 ฝุายบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของบุคคลากรท้องถิ่นและรายงานเสนอ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ทราบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ จ านวน 250,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
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10. ผลลัพธ์  
  10.1 บุคคลากรท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่  
  10.2 บุคคลากรท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ  
  10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  
11. ตัวช้ีวัด จ านวนบุคคลากรท้องถิน่ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น จ านวน 30 ราย ได้รับการฝึกอบรม 
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1.ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 

ฝุายบริหาร  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร เป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่งอ านาจในการบริหาร
ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะ
เป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการ ด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดย
ความเรียบร้อยและถูกต้อง เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนา ร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล
มีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความ  น่าเชื่อถือให้กับองค์กร สามารถ
น าไปสู่ความโปร่งใสในองค์กรและลดการทุจริต   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น จึงได้ด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการ ปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาท
ของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วม เป็นคณะกรรมการในการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลด
ปัญหาการทุจริตได ้ 
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
  3.2 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้  
  3.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น  
4. เป้าหมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น จ านวน 16 คน  
5. พื้นที่ด าเนินการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
6. วิธีการด าเนินงาน  
  6.1 จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม  
  6.2 แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด
จ้างโครงการ ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ  
  6.3 สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ งานกิจการสภา ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
10. ผลลัพธ์  
   10.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุาย
บริหาร  
   10.2 การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลาย ฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมาจากการเลือกตั้ง ฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท
และต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้าง แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจาย  อ านาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจ ระหว่างฝุายสภา
กับฝุายบริหาร และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ในการ ปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุล
ในการบริหารงาน  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการ
มีส่วนร่วมในการท างาน  
  3.2 เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
  3.3 เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  
     4. เป้าหมาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น   
5. พื้นที่ด าเนินงาน องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
6. วิธีด าเนินงาน  
  6.1 แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่อง
ต่างๆ เช่น  
  - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ร่วมกับส านักงานยุติธรรมจังหวัด   
  - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก   
  - แต่งตัง้เป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน                    
  6.2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
10. ผลลัพธ์ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี  
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ภารกิจตามมิติที่ 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน 
เพื่อต่อต้านการทุจริต 
4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการติดปูายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ ให้เกิดการเฝูา ระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมี ส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต  
  3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเชตองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
5. พื้นที่ด าเนินการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 ขออนุมัติจัดท าปูายประชาสัมพันธ์  
  6.2 ปิดประกาศประชาสัมพันธ์  
  6.3 จดัเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
  6.4 บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
  6.5 เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
  6.6 ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
8. งบประมาณด าเนินการ จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  10.1 จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
  10.2 น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
  4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
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4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริต  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของ
รัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม การบูรณาการ การ
สร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ ปูองกันและปราบปรามการทุจริต ปัญหา
เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น มีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง 
โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจ ที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนา
ให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้ การมี
เครือข่ายที่ดีท่ีคอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการปูองกัน
การทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค  ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการเป็นเครือข่ายองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วม 
รับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพ่ือปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
พิจารณาแล้วเห็นว่า การมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จึงได้จัดท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนา  เครือข่าย
ด้านการปูองกันการทุจริตขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริต
ให้ม ีความเข้มแข็ง 
3. วัตถุประสงค ์ 
  1. เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
  2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน ให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต  
  3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
4. เป้าหมาย  
  ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
วังจั่นเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็น เครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
5. สถานที่ด าเนินการ ในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
6. วิธีด าเนินงาน  
  1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ปูองกันการ ทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
  2. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการ ลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  
  3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจั่น ในการร่วมคิด ร่วม พิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพ่ือปูองกัน
การทุจริต  
  4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือปูองกันการ
ทุจริต 
  5. ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น กับบุคคล องค์กร ส่วน
ราชการ และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔)  
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8. งบประมาณด าเนินการ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
    1. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
  2. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต  
  3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
ที ่ 46/๒๕๖๐ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔) 
และคณะกรรมการประเมินผลและติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.25๖๑-๒๕๖๔) 

  
******************** 

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

    เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจั่น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจิต
สี่ปี (พ.ศ.25๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ประกอบด้วย  
   1.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     ประธานกรรมการ  
  2.  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    รองประธานกรรมการ 
   3.  ผู้อ านวยการกองคลัง       กรรมการ 
   4.  ผู้อ านวยการกองช่าง       กรรมการ 
   5.  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    กรรมการ 
   6.  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
  7.  หัวหน้าส านักปลัด      กรรมการ/เลขานุการ 
   8.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     ผู้ช่วยเลขานุการ 
    

   ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ พิจาณา กลั่นกรอง ศึกษาข้อมูล น ามาก าหนดเป็นจัดท า
แผนการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจั่น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป  

และคณะกรรมการประเมินติดตามแผนปูองกันและปราบการทุจริต ประจ าปี 25๖๑-๒๕๖๔ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ประกอบด้วย  
   1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล       ประธานกรรมการ  
   2. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล           กรรมการ  
   ๓. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล        กรรมการ  
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  ๔.  ผู้อ านวยการกองคลัง         กรรมการ 
  ๕. หัวหน้าส านักปลัด      กรรมการ/เลขานุการ 
   ๖. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

   ให้คณะกรรมการมีหน้าที่  ในการด าเนินการติดตามและประเมินผลตามคู่มือการปฏิบัติงานที่
ไดก้ าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล ตลอดจนด าเนินการอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับเรื่องประเมินติดตามแผนปูองกันและปราบปรามการทุจริต และรายงานผลต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ต่อไป  
 
   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

    สั่ง ณ วันที่  ๔  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  
 
 
 
 
 

  
                                 (นางน้ าค้าง  พลายละหาร)  
                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


