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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวั ตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 

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

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรมจริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการตรวจสอบ

จากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 

สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
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เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
2. หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
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 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 
3 คะแนน จากปี 2558  ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย           
เป็นประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  
 แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ     
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน
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มองว่าการทุจริตคอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 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
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2559 -2561)          
เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
ต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง
ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance)  

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
4. เป้าหมาย 
 1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 
5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 

(พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมายเหต ุงบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1 . 1  ก า ร ส ร้ า ง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้ ง ข้ า ร า ช ก า ร 
การเมืองฝุายบริหาร 
ข้าราชการการเมือง              
ฝุายสภาท้องถิ่น และ
ฝุ า ย ป ร ะ จ า ข อ ง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมให้
บุคลากรของ อบต. 

10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลัด 
 

1 . 2  ก า ร ส ร้ า ง
จิตส านึกและความ
ต ร ะ ห นั ก แ ก่
ประชาชนทุ กภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1. โครงการอบรมเพิ่ม
ศักยภาพสตรีต าบลท่าแร้ง 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

2. โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกบัการปอูงกันภยั
เบื้องต้น 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ส านักปลัด 

1 . 3  ก า ร ส ร้ า ง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1. โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

2. โครงการตาวิเศษ 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลัด 
3. โครงการท่าแร้งรักษ์สะอาด 
“Big cleaning Day” 

30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลัด 

4. โครงการส่งเสริมจริยธรรม
เยาวชน ไทยมุสลิม 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

กอง
การศึกษาฯ 

5. โครงการอบรมสร้าง
ลักษณะที่ดี และการปลูกฝัง
ด้านคุณธรรม “ฉันเป็นเด็กดี” 

30,000 30,000 30,000 30,000 กอง
สวัสดิการ
สังคม 

มิติที่ 1 รวม 8  โครงการ 190,000 190,000 190,000 190,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมายเหต ุงบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

2. การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2 . 1  แ ส ด ง
เ จ ต จ า น ง ท า ง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

1. กิจกรรม “ประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการทจุริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” 

- - - - ส านักปลัด 

2 .2  ม า ต รก า ร
ส ร้ า ง           
ความโปร่ ง ใสใน
การปฏิบัติราชการ 

1. มาตรการการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
 

- - - - ส านักปลัด 

2.3 มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่  ให้
เ ป็ น ไ ป ต า ม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่
ดี 

1. แต่งต้ังคณะท างานปรับปรุง
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 

- - - - ส านักปลัด 

2 . 4  ก า ร เ ชิ ด ชู
เ กี ย ร ติ แ ก่
หน่วยงาน/บุคคล
ใ น ก า ร ด า เ นิ น
กิ จ ก า ร ก า ร
ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์ 

1. กิจกรรมพอ่ดีเด่น – แม่
ดีเด่น (โครงการจัดงานรัฐพิธีใน
วันส าคัญ)  

1,750 
 

1,750 
 

1,750 
 

1,750 
 

 

ก อ ง
การศึกษาฯ 

2.5 มาตรการ
จั ด ก า ร             
ในกรณี ได้ทราบ
หรือรับแจ้ งหรือ
ตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

1. มาตรการ “จัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ 

- - - - ส านักปลัด 

มิติที่ 2 รวม 5 โครงการ 1,750 1,750 1,750 1,750  
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 มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมายเหต ุงบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ทุกขั้นตอน 

1. โครงการจัดท าวารสาร อบต. 55,000 
 

55,000 
 

55,000 
 

55,000 
 

ส านักปลัด 

2. แต่งต้ังเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ตามพระราชบัญญัติขอ้มูล
ข่าวสาร พ.ศ. 2540 

- - - - ส านักปลัด 

3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

1. โครงการ อบต. พบประชาชน 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ส านักปลัด 

2. การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมและ
แต่งต้ังคณะท างานประจ าศูนย์
ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าแร้ง 

- - - - ส านักปลัด 

3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหาร 
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. โครงการจัดเวทีประชาคม
หมู่บ้าน/ต าบล 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ส านักปลัด 

มิติที่ 3 รวม 5  โครงการ 95,000 95,000 95,000 95,000  
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 มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 ปี ๒๕64 

หมายเหต ุงบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

งบประมาณ
(บาท) 

4. การ
เสริมสร้าง
และปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ต า ม ที่
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

1. มาตรการจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน  
 

- - - - ส านักปลัด 

4.2 การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการ
บริ ห า ร ร าช ก า ร 
ต า ม ช่ อ ง ท า ง ที่
สามารถด าเนินการ
ได ้

1. กิจกรรมการรายงานผลการ
ใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับ
ทราบ 

- - - - กองคลัง 

4.3 การส่งเสริม
บ ท บ า ท ก า ร
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

1. โครงการ อบต. ใสสะอาด 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ส านักปลัด 

4.4 เสริมพลังการ
มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ชุ ม ช น
( Community) 
และบูรณาการทุก
ภ า ค ส่ ว น เ พื่ อ
ต่อต้านการทุจริต 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน อบต. และ
ศึกษาดูงานหน่วยงานอื่น 

250,000 250,000 250,000 250,000 ส านักปลัด 

มิติที่ 4 รวม 4  โครงการ 270,000 270,000 270,000 270,000  
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการฯ 

 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 
ข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปี  2560 
ชื่อโครงการ  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลประจ าปี  
2560 
หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน) และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
พ.ศ. 2542 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ                
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง เช่น การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การส่งเสริม การฝึก
และการประกอบอาชีพ การรักษาความสะอาดเรียบร้อย การกีฬา การบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี                   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยต้อง
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง             
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ประกอบกับ
ตามตัวชี้วัดแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 255 ๙               
ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการ ก าหนดให้ส่งเสริมกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมแก่
ข้าราชการและลูกจ้าง และองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ได้จัดท าประมวลจริยธรรมเพ่ือก าหนดมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของข้าราชการทางการเมือง ข้าราชการประจ า หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้มีจิตส านึก
ในด้านจริยธรรม  และรายงานการกระท าที่มีการฝุาฝืนประมวลจริยธรรม เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการบังคับ
ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม การพัฒนาและส่งเสริมจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม จึงมีความส าคัญ 
ในทุกภาคส่วน ในอันที่จะร่วมผลักดันให้เกิดจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมขึ้นในทุกระดับ โดยเฉพาะ
หน่วยงานที่มีภารกิจพื้นฐานในการให้บริการประชาชน เป็นส าคัญ 

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤต
ของโลกที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์มีรากฐานที่ส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ ให้เป็นคนดี  ซึ่งมี
ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐในการปฏิบัติงาน
โดยความซื่อสัตย์และคาดหวังจากประชาชนว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ต้องรับผิดชอบดูแล จัดการ ตัดสินใจ
เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและต่อ
ประเทศชาติ  ซึ่งการบริการประชาชนตามอ านาจหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง มีทั้งผู้บริหาร พนักงาน
ส่วนต าบล และลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง 
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 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง จึงเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรใน
องค์กร เพ่ือให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตส านึก ให้มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ
การสร้างองค์กรแห่งหารเรียนรู้  การท างานเป็นทีม  รวมทั้งได้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  วัฒนธรรมค่านิยม
ด้วยจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน จนถึงขั้นตอนน านโยบายไปสู่การปฏิบัติงาน การแสวงหาผลประโยชน์ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมถึงผลประโยชน์ทับซ้อนต่างๆ และมีวัฒนธรรมค่านิยมมีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน 
จึงได้จัดโครงการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ส าหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกประเภท   
วัตถุประสงค ์   

  1. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กรและปลูกจิตส านึกให้คณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง มี
คุณธรรมจริยธรรมที่ดี ในการปฏิบัติงาน  
  2. เพ่ือปลูกฝังและพัฒนาแนวคิดของการเป็นองค์กรของรัฐ ที่มีคุณธรรมจริยธรรม ตระหนัก
ถึงความเสียหายอย่างรุนแรงจากการทุจริตคอรัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว เพ่ือให้คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึก
ร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรม ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชน ชุมชน และ
ประเทศชาติ 
  3. เพ่ือให้ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้ตระหนักถึง
บทบาทและหน้าที่ของตนเอง การก ากับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  
  4. เพ่ือให้ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างตระหนักและ
เข้าใจถึงบทบาท  และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมส่วนบุคคล  และ ผลกระทบต่อการท างานขององค์กร
โดยการมีส่วนร่วม 

เป้าหมาย   

  คณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าแร้ง จ านวน  28 คน 

วิธีด าเนินการ 

๑.  เสนอโครงการ  เพื่อขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม 
2.  ประสานงานหน่วยงานเพื่อขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับ                

การอบรม 
3. จัดฝึกอบรม ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ให้ความรู้และร่วมกิจกรรมเพ่ือ

พัฒนาทัศนคติและสร้าง ความสมานฉันท์ให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง อีกทั้งน าความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาองค์กร  

4. จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมให้กับบุคลากรในองค์กร เน้นความสามัคคี การมีส่วนร่วมใน
องค์กร จัดกิจกรรมนอกสถานที่ 

๕. ประเมินผลการจัดการอบรมจากผู้เข้าร่วมการอบรมโดยใช้แบบสอบถาม หรือวิธีอ่ืนตาม
ความเหมาะสม การสังเกต การสัมภาษณ์ เป็นอาทิ 
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ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  

ด าเนินงานระหว่างเดือน มีนาคม - เมษายน  ๒๕60  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าแร้ง  และการจัดกิจกรรมนอกสถานที่  ภายในจังหวัดเพชรบุรี 

ผู้รับผิดชอบ 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี 
งบประมาณ 
  60,000.- บาท  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
  1.  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ที่เข้าร่วมโครงการ ได้พัฒนาตนเอง เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ความส านึกที่ดีต่อหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเอง  องค์กร และสังคมส่วนรวม   
  2. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาจิตใจ มีเหตุผล เห็นแก่ประโยชน์
สุขของส่วนรวม  ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และสามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การมีจิตส านึกด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน   
  3. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ตระหนักและเข้าใจถึงบทบาท  และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
ส่วนบุคคล และผลกระทบต่อการท างานขององค์กรโดยการมีส่วนร่วม 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 

 
1. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพสตรีต าบลท่าแร้ง 

ชื่อโครงการ    โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพสตรีต าบลท่าแร้ง  ประจ าปี  2560 

หลักการและเหตุผล 

 อาศัยตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  (และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6 ปี พ.ศ. 2552)  มาตรา 67 (6) ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และผู้พิการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่หลักในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และครอบครัวของประชาชนในต าบล  เพ่ือน าไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว
และสังคม  

 ในยุคที่สตรีมีบทบาทและหน้าที่ที่ส าคัญมากขึ้นทั้งต่อครอบครัวและต่อสังคมเช่นปัจจุบัน  ท าให้สตรี
ต้องปรับตัวเพ่ือให้สอดคล้อง เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และสภาวการณ์ต่างๆ รวมทั้งแสวงหาความรู้และ
แนวคิดใหม่ๆ ให้กับตนเองเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  สภาสตรีแห่งชาติฯ 
ในฐานะองค์กรที่ด าเนินงานด้านกิจกรรมสตรี  ได้เล็งเห็นคุณประโยชน์ในการที่จะเสริมสร้างศักยภาพในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองของสตรีให้ดียิ่งขึ้น 

  ดังนั้น  กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของสตรี  จึง
ได้จัดท าโครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพสตรีต าบลท่าแร้ง  ประจ าปี  2560 ขึ้น เพ่ือพัฒนาผู้น าสตรีในต าบลท่าแร้ง 
เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้น าสตรีไทย ให้มีบุคลิกภาพที่โดดเด่น น่าเชื่อถือ สร้างการยอมรับ สร้าง
ทัศนคติที่เอ้ือต่องานบริการ  ให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นการรวมตัวของกลุ่มสตรีจากหมู่บ้านต่างๆ ซึ่ง
มีความหลากหลายคุณวุฒิ  วัยวุฒิ  ความรู้  ความสามารถด้านอาชีพ  และมีการส่งเสริมพัฒนาองค์กรสตรีให้มี
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ  สังคมการเมือง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนให้ประสบ
ความส าเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีในการแก้ไขปัญหาสังคม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาประเทศ และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นอันเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี เป็นการรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินกิจกรรมต่างๆ และ
ให้กลุ่มสตรีได้รู้จักบทบาทหน้าที่อันพึงมีต่อสังคมและชุมชนของตนเองเกิดความรักใคร่ สามัคคีในกลุ่ม 
       2.  เพ่ือพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้น าสตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 
 3. เพ่ือกระตุ้นให้ผู้น าสตรีมีความรู้ความสามารถ ในการประกอบอาชีพเสริมและสามารถน าความรู้ที่ได้
จากการศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพมาพัฒนาต่อยอดให้สังคมในชุมชนได้อย่างกลมกลืนและปรับปรุงให้เกิดอาชีพใน
กลุ่มพัฒนาสตรี 

กลุ่มเป้าหมาย 
 -  ผู้น าสตรีและกรรมการสตรีระดับหมู่บ้านต าบลท่าแร้ง  จ านวน  50  คน 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
 เมษายน –  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕60 

วิธีการด าเนินงาน 
 ๑.  เสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติผู้บริหารท้องถิ่น 
 2.  แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือร่วมด าเนินโครงการฯ 
 3.  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 
 4.  ประสานผู้น าสตรีและกรรมการสตรีระดับหมู่บ้าน 
 5.  จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์  ในการด าเนินโครงการฯ เอกสาร สถานที่  
 6.  ด าเนินโครงการเพื่อจัดกิจกรรมให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
            -  จัดกิจกรรมการอบรมบรรยายให้ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและหน้าที่การงาน 
      -  กิจกรรมเรียนรู้แนวทางการประกอบอาชีพ การสร้างกลุ่มอาชีพส าหรับสตรี การส่งเสริมอาชีพ 
      -  กิจกรรมเรียนรู้เรื่องค่านิยมหลัก  12  ประการ 
      -  กิจกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพและวัฒนธรรมในสตรี 
      -  ศึกษาดูงาน หมู่บ้านจ ารุง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ มั่งมี ศรีสุข ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
               และผู้สูงอายุบ้านจ ารุง  หมู่ที่ 7 ต าบลเนินฆ้อ  อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งได้รับคัดเลือกให้ 
               เป็นศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของอ าเภอแกลง 
      -  ศึกษาดูงาน ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  อ.เมืองระยอง จ.ระยอง   
 7.  ประเมินผลการจัดกิจกรรมจากผู้เข้าร่วมการอบรมโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ 

สถานที่ด าเนินการ 
 -  อบรมให้ความรู้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
 -  ศึกษาดูงาน หมู่บ้านจ ารุง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ระดับ มั่งมี ศรีสุข ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 
          และผู้สูงอายุบ้านจ ารุง  หมู่ที่ 7 ต าบลเนินฆ้อ  อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งได้รับคัดเลือกให้ 
          เป็นศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของอ าเภอแกลง 
 -  ศึกษาดูงาน  ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  อ.เมืองระยอง จ.ระยอง   

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี 

งบประมาณ 
 จ านวน  4๐,๐๐๐  บาท   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑.  สตรีมีการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง  สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินกิจกรรมต่างๆ และให้
กลุ่มสตรีได้รู้จักบทบาทหน้าที่อันพึงมีต่อสังคมและชุมชนของตนเองเกิดความรักใคร่ สามัคคีในกลุ่มมากยิ่งขึ้น 
       2.  สตรีเกิดการพัฒนาตนเองและสร้างความเชื่อมั่นให้กลุ่มสตรีเกิดความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เปูาหมาย 
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 3. เกิดการกระตุ้นให้ผู้น าสตรีมีความรู้ความสามารถ ในการประกอบอาชีพเสริมและสามารถน าความรู้ที่
ได้จากการศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพมาพัฒนาต่อยอดให้สังคมในชุมชนได้อย่างกลมกลืนและปรับปรุงให้เกิดอาชีพ
ในกลุ่มพัฒนาสตรี                                      

การติดตามประเมินผล 
1.  จากการสังเกต 
2.  สอบถาม / สัมภาษณ์โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
2. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยเบื้องต้น 

ชื่อโครงการ  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันภัยเบื้องต้น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

หลักการและเหตุผล 

 จากสถานการณ์ภัยพิบัติในปัจจุบัน ทั้งจากภัยธรรมชาติ และภัยที่เกิดขึ้นจากการกระท าของมนุษย์ที่
เกิดขึ้นบ่อย และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น  อาทิเช่น น้ าท่วม ภัยแล้ง ภัยหนาว ดินโคลนถล่ม อัคคีภัย 
แผ่นดินไหว และภัยจากการขับขี่บนท้องถนน เป็นต้น การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มที่จะส่งผล
กระทบอย่างรุนแรงและรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งประชาชนไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเฉพาะหน้าได้ด้วย
ตนเอง  ต้องรอความช่วยเหลือจากภาครัฐซึ่งไม่ทันท่วงทีและไม่เพียงพอ จึงส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนอย่างมหาศาลในระยะเวลาอันสั้นซึ่งเป็นผลกระทบโดยตรง  ผลกระทบทางอ้อม 
คือสูญเสียเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากต้องน างบประมาณไปใช้ในการช่วยเหลือ รักษาพยาบาลผู้ประสบภัย 
ฟ้ืนฟูบูรณะถนนหนทาง  สิ่งปลูกสร้าง  และระบบสาธารณสุข  

ด้วยเหตุนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านหนึ่งในการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการจัดการภัยพิบัติเพ่ือลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น  และได้
เร่งรัดด าเนินการในการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชน  โดยมุ่งเน้นให้คนในชุมชน  อาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน  ผู้น าชุมชน ตัวแทนส่วนราชการในพ้ืนที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมพลัง แก้ไขปัญหาการใช้
ทรัพยากรภายในชุมชน หมู่บ้าน  ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการ
เตรียมพร้อมปูองกันภัย  สามารถช่วยเหลือตนเองและคนในชุมชน  หมู่บ้าน  ต าบล ให้มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินก่อนที่หน่วยงานภายนอกจะเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือ  และให้ความรู้ เกี่ยวกับภัยต่างๆ          
การปูองกันภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอัคคีภัย โดนอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66 (4)  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (29) 

วัตถุประสงค ์

 1.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดเหตุภัยพิบัติ การเตรียมการ 
              ปูองกัน การพ่ึงตนเองเมื่อเกิดวิกฤติ การฟ้ืนฟูวิถีชีวิตหลังภัยพิบัติ 

2.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพความรู้ ความสามารถด้านการปูองกันภัยและระงับภัยต่างๆ  
3.  เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
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กลุ่มเป้าหมาย   

 คณะผู้บริหาร อบต. , พนักงานส่วนต าบล , อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน , ผู้อ านวยการโรงเรียน
ในพ้ืนที่ อบต.ท่าแร้ง , ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ท่าแร้ง , ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลท่าแร้ง , เจ้าหน้าที่ อสม. , สมาชิกสภา อบต. , ผู้น าชุมชน  นักเรียน และประชาชนทั่วไป จ านวน        
80  คน 

วิธีการด าเนินการ 

 1.  ประชุมผู้เกี่ยวข้องจัดท าโครงการ  
 2.  ประสานโรงเรียน เพื่อขอใช้สถานที่จัดกิจกรรม 
 3.  ขอสนับสนุนทีมวิทยากร 
 4.  ประชาสัมพันธ์และเชิญกลุ่มเปูาหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการ 
 5.  ด าเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
 6.  สรุปและรายงานผล 

 โดยมีหัวข้ออบรม  ดังต่อไปนี้ 
 1.  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับภัยต่างๆ  
 2.  ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการปูองกันอัคคีภัย 
 3.  การเรียนรู้กฎจราจร เพ่ือปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  

ระยะเวลาด าเนินการ 

 พฤศจิกายน –  ธันวาคม  2559 

สถานที่ด าเนินงาน 

 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี และลานอเนกประสงค์
ของโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ต าบลท่าแร้ง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี 

งบประมาณ 

จ านวน  30,000  บาท   

การประเมินผล 

1.  สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม การฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
2.  การตอบแบบสอบถามของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในความรู้เกี่ยวกับภัยและการปูองกันภัย   
2.  ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการดูแล  รักษา และเตรียมพร้อมในการปูองกันภัยและรับมือกับภัย

ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ 
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มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 
1. โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน 
ชื่อโครงการ  โครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน 

หลักการและเหตุผล 

  ปี พ.ศ. 2532  ได้มีการเสนอคณะรัฐมนตรีว่า  ปัจจุบันสภาพของฤดูกาลได้เปลี่ยนแปลงไปมาก
ต้นไม้ที่ปลูกในวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนเมื่อฝนทิ้งช่วงเกิดสภาวะขาดแคลนน้ า ต้นไม้ไม่สามารถตั้งตัวได้
ก่อนถึงฤดูแล้งท าให้ได้รับความเสียหายจึงขอให้พิจารณาอนุมัติให้วันวิสาขบูชาซึ่งอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม
และเป็นระยะเริ่มต้นของฤดูฝนเป็นวันต้นไม้ประจ าปีของชาติแทน และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่  
31  มกราคม  2532  ปัจจุบันวันวิสาขบูชาจึงเป็น “วันต้นไม้ประจ าปีของชาติ”  นั้น   

 ปุาไม้  นับเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญในด้านสังคมและเศรษฐกิจ  เมื่อจ านวน
ประชากรของประเทศเพ่ิมขึ้น  ความต้องการในด้านบริโภคย่อมขยายตัวตามไปด้วย  แต่เนื่องจากทรัพยากร
บางประเภทมีอยู่อย่างจ ากัด เช่น ที่ดิน ปุาไม้ สินแร่ ถ่านหิน น้ ามัน ฯลฯ โดยเฉพาะ ทรัพยากรปุาไม้ เป็นสิ่งที่
สามารถน ามาใช้ได้โดยง่าย แต่การปลูกทดแทนต้องรอเวลาและใช้งบประมาณสูงในการดูแลรักษาท านุบ ารุง  
ดังนั้นปลายปี พ.ศ. 2528 รัฐบาลจึงได้ประกาศ “นโยบายปุาไม้แห่งชาติ” เพ่ือให้การจัดการและการพัฒนา
ทรัพยากรปุาไม้ สามารถกระท าได้อย่างต่อเนื่องเป็นแผนระยะยาว และประสานสอดคล้องกับการพัฒนา
ทรัพยากรชนิดอ่ืนๆ และเพ่ือให้ส่วนราชการรวมทั้งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้มีความเข้าใจร่วมกันและถือปฏิบัติ
ไปในทางเดียวกัน  นโยบายปุาไม้แห่งชาติ ได้ก าหนดให้มีพ้ืนที่ปุาไม้ทั่วประเทศในอัตราร้อยละ 40 ของพ้ืนที่
ประเทศ ทั้งนี้ได้ก าหนดไว้เป็นปุาเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปูองกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ าท่วมและ
การพังทลายของดินตลอดทั้งเพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยและนันทนาการของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 15 
ของพ้ืนที่ประเทศ ส่วนอีกร้อยละ 25 นั้น รัฐบาลได้ก าหนดไว้เป็นปุาเศรษฐกิจเพ่ือการผลิตไม้และของปุา 

 คุณประโยชน์ปุาไม้ส าหรับมนุษย์และสัตว์โลกนั้น มีทั้งทางตรงและทางอ้อม  ทางตรงได้แก่การ
น ามาเป็นอาหาร ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย ท าเส้นใยเครื่องนุ่งห่ม  ท าสิ่งปลูกสร้างอาศัย ใช้เป็นวัตถุเคมี ฯลฯ  
ในทางอ้อม ปุาไม้เป็นปัจจัยส าคัญอันหนึ่งที่ท าให้ฝนตก และท าให้เกิดความชุ่มชื้น ช่วยบรรเทาความร้ายแรง
ของพายุ ช่วยปูองกันการพังทลายของหน้าดิน เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ปุา ฯลฯ  แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน
มา ปุาไม้ได้ถูกท าลายอย่างรวดเร็วทั้งจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟปุา แต่สิ่งที่อันตรายที่สุดก็คือ การตัดไม้ท าลาย
ปุา อันเป็นทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดมาใช้อย่างขาดแผนการดูแลบ ารุงรักษาและปลูกทดแทนเพ่ือให้ทรัพยากร
ปุาไม้คงอยู่คู่เมืองไทยตลอดไป  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติก าหนดให้ปี พ.ศ. 2528 – 2531 เป็นปีต้นไม้แห่งชาติ
และก าหนดให้วันวิสาขบูชา เป็นวันต้นไม้แห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้คนไทยตระหนักและหวงแหน
ทรัพยากรปุาไม้อันจะเป็นหนทางน าไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
คุ้มค่าเพ่ือเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไปในอนาคต 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  จึงได้จัดท าโครงการวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ  ประจ าปี 
2557  โดยการร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงานราชการ  โรงเรียน  ที่สาธารณประโยชน์  ศาสนสถาน  ปุา
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ชุมชน  ริมแม่น้ าเพชรบุรี  สองข้างทางสาธารณะ ฯลฯ  และมอบให้ประชาชนน าไปปลูกในบริเวณไร่ นาของ
ตนเองเพ่ือสร้างพ้ืนที่สีเขียวให้กับต าบลท่าแร้ง  

วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน  และประชาชนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญของ 
                       สิ่งแวดล้อมและมีจิตส านึกในการดูแลรักษาร่วมกัน 
 3.2  เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีจิตส านึกในการปลูกปุาทดแทนเพ่ือสร้างพ้ืนที่สีเขียว 
 3.3  เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตส านึกของเยาวชน และประชาชนให้เกิดความรักและหวง 
                       แหนทรัพยากรปุาไม้ของชาติ 
 3.4  เพื่อสนองรับนโยบายปุาไม้แห่งชาติ 
เป้าหมาย 
  เยาวชน, ประชาชน, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต., ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้น าชุมชน, และ
พนักงานส่วนต าบล จ านวน  80  คน 
วิธีด าเนินการ 

 5.1  ประสานงานหน่วยงาน เพาะช ากล้าไม้เขาย้อย 
 5.2  ประสานโรงเรียนฯ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ผู้น าชุมชนเข้าร่วมโครงการฯ 
 5.3  เสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติผู้บริหารท้องถิ่น 
 5.4  แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือร่วมด าเนินโครงการฯ  
 5.5  จัดเตรียมต้นไม้  วัสดุ  อุปกรณ์ ในการด าเนินโครงการวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ 
 5.6  ด าเนินการจัดกิจกรรมให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 5.7  สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการฯ 
สถานที่ด าเนินการ 

 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณหน้าที่ท าการ อบต.ท่าแร้ง , ฝั่งตลาดกลางท่าแร้ง, สองข้างถนน
เพชรบุรี – บ้านแหลม, หน้าโรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฏ์) , ริมแม่น้ าเพชรบุรี, ที่สาธารณประโยชน์, ศูนย์
สาธิตพืชไร่และพืชสวนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

 วันพฤหัสบดีที่  31  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ      

 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง    อ าเภอบ้านแหลม    จังหวัดเพชรบุรี 

งบประมาณ 
 จ านวน  20,000  บาท   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 10.1  เยาวชน  และประชาชนมีความตระหนักและเห็นความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและมี 
                        จิตส านึกในการดูแลรักษาร่วมกัน 
 10.2  เยาวชนและประชาชนมีจิตส านึกในการปลูกปุาทดแทนสร้างพื้นที่สีเขียว 
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 10.3  เกิดการสร้างและกระตุ้นจิตส านึกของเยาวชน และประชาชนให้เกิดความรักและหวง 
                        แหนทรัพยากรปุาไม้ของชาติ 
 10.4  สนองรับนโยบายปุาไม้แห่งชาติ 
 
2. โครงการตาวิเศษ 
ชื่อโครงการ  โครงการตาวิเศษ 

หลักการและเหตุผล 
 การขยายตัวของชุมชนเมืองและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทยขึ้นอย่างมากมาย จนก่อให้ เกิดปัญหามลพิษสิ่ งแวดล้อมรวมทั้ งความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งส าคัญท่ีจะต้องมองย้อนกลับมาและตระหนักถึงความส าคัญก็คือ ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นในชุมชนหลากหลายพ้ืนที่ของประเทศไทยซึ่งปัญหานั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่าง
มากต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน หนึ่งในปัญหาส าคัญเหล่านี้ก็คือ ปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
ทั้งนี้  กลไกหนึ่งซึ่งน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือแก้ไขปัญหาเหล่านี้มีหลายกระบวนการ แต่ขั้นตอนแรกที่ส าคัญมาก
และถือเป็นหัวใจของการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล คือ การจัดการขยะด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน 
และเยาวชน มีส่วนร่วมในการลดปริมาณของขยะในชุมชน  การคัดแยกขยะในชุมชน  โดยเริ่มต้นตั้งแต่
ครัวเรือนและสถานศึกษา ในการน าสิ่งปฏิกูลมาสร้างอินทรีย์หรือชีวภาพเพ่ือน ากลับมาใช้ทดแทนสิ่งอ่ืนๆ ได้
ใหม่ เช่น ปุ๋ยชีวภาพ  ก๊าซชีวภาพ  การน าสิ่งเหลือใช้มาสร้างรายได้ด้วยการจ าหน่ายหรือขายให้แก่พ่อค้าเร่ 
เช่น พลาสติก แก้ว เหล็ก ทองแดง กระดาษ ยาง เป็นต้น  โดยกฎหมายได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ดังนี้ 
 1.  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) 
 มาตรา  67  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้ 
 (2)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 2.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 
 มาตรา 16  ให้องค์การบริหารส่วนต าบล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจและ
หน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง  ดังนี้  
 (18)  การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  ในฐานะที่เป็นหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็น
รูปแบบการปกครองที่กระจายอ านาจไปสู่ภาคประชาชนอันเป็นการสนองนโยบายการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น
ของรัฐบาล  เพ่ือให้ท้องถิ่นเกิดการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับประชาชน  จึงได้จัดท า 
“โครงการตาวิเศษ ประจ าปี ๒๕๕9” ขึ้น  

วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือสร้างจิตส านึกในการคัดแยกและลดปริมาณของขยะให้เกิดแก่เยาวชนและประชาชน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนของตนเองได้ 
 2.2  เพ่ือสร้างแนวทางในการก าจัดขยะอย่างครบวงจร เป็นการลดภาระและค่าใช้จ่ายในการ
ก าจัดขยะให้แก่หน่วยงานภาครัฐ 
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 2.3  เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้มีรายได้เสริมจากการจ าหน่ายขยะประเภทรีไซเคิล 
เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
 2.4  เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้น าขยะมาใช้ประโยชน์ให้เกิดคุณค่าในภาค
เกษตรกรรมหรือในครัวเรือนของตนเอง 

เป้าหมาย   
 3.1  นักเรียนของโรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลท่าแร้ง  จ านวน  4  แห่ง  ได้แก่ 
  1.  โรงเรียนบ้านท่าแร้ง  
  2.  โรงเรียนบ้านคลองมอญ 
  3.  โรงเรียนวัดไทรทอง 
  4.  โรงเรียนวัดกุฏิ   
 3.2  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 3.3  ประชาชนทั่วไป 
 จ านวนรวมทั้งสิ้น 90 คน 

วิธีการด าเนินงาน  
 4.1  จัดท าโครงการตาวิเศษประจ าปี 2559  เสนอผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติด าเนินการฯ 
  4.2  ด าเนินการอบรมปลูกฝังจิตส านึกและสาธิตวิธีคัดแยกขยะให้แก่กลุ่มเปูาหมาย 
 4.3  จัดหาภาชนะบรรจุขยะแยกประเภท ประเภทขยะอันตราย ขยะมีพิษ  และจัดวางไว้ยัง ณ 
สถานที่ส่วนกลางแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนทิ้งขยะอันตราย ขยะมีพิษ 
 4.4  น ากลุ่มเปูาหมายลงพื้นที่เก็บขยะในชุมชน 
 4.5  สรุปและประเมินผลการด าเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าว 

ระยะเวลาด าเนินการ 
  เดือนสิงหาคม ๒๕๕9 

สถานที่ด าเนินการ 
 6.1  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง   อ าเภอบ้านแหลม   จังหวัดเพชรบุรี 
 6.2  ถนนสายเพชรบุรี-บ้านแหลม (ฝั่งตะวันออก) 
 6.3  ถนนสายโค้งท่าแร้ง – วัดกุฏิ 
 6.4  สถานที่ส่วนกลาง ทั้ง 7 หมู่บ้าน 

งบประมาณ  
  งบประมาณ 30,๐๐๐.- บาท  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง   อ าเภอบ้านแหลม   จังหวัดเพชรบุรี 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๙.๑  ประชาชนและเยาวชนเกิดความเข้าใจในการคัดแยกขยะเพ่ิมมากขึ้น และได้เป็นส่วนหนึ่งใน
การรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
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 ๙.๒  เกิดกระแสการลดภาระค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะที่ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะ 
 ๙.๓  ประชาชนและเยาวชนมีรายได้เสริมจากการจ าหน่ายขยะประเภทรีไซเคิลเพ่ิมมากขึ้น 
สามารถช่วยเหลือปัญหาแก่ครัวเรือนของตนเองได้  
 9.4  ประชาชนและเยาวชนได้รู้ถึงคุณค่าและประโยชน์จากขยะด้วยการน ามาท าชีวภาพเพ่ือใช้ใน
ภาคเกษตรกรรมเพ่ิมมากข้ึน 

3. โครงการท่าแร้งรักษ์สะอาด “Big cleaning Day” 
ชื่อโครงการ  ท่าแร้งรักษ์สะอาด Big Cleaning Day  

หลักการและเหตุผล  

 การขยายตัวของชุมชนเมืองและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ประเทศไทยขึ้นอย่างมากมาย จนก่อให้ เกิดปัญหามลพิษสิ่ งแวดล้อมรวมทั้ งความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งส าคัญท่ีจะต้องมองย้อนกลับมาและตระหนักถึงความส าคัญก็คือ ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่เกิดขึ้นในชุมชนหลากหลายพ้ืนที่ของประเทศไทยซึ่งปัญหานั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่าง
มากต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งเรื่องของการรักษาความสะอาด เป็นงานและหน้าที่อย่างหนึ่ง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องรับผิดชอบในพ้ืนที่  ตามมาตรา 67 (2) และ (7) แห่งพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (17)  ประกอบกับสังคมไทยมีสถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย ซึ่งในทุกปีมีการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติใน
วันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ภาคประชาชนได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

    โครงการท่าแร้งรักษ์สะอาด Big Cleaning Day จึงเกิดข้ึน เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง และเพ่ือเป็นศูนย์รวมการร่วมแรงร่วมใจ ความ
สามัคคีของคนในท้องถิ่น ร่วมกันท าความสะอาด กวาดบ้านกวาดเมืองให้มีความสะอาดเรียบร้อย แสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน 

2. เพ่ือสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในชุมชน เสริมสร้างวินัยการรักสะอาด 
3. เพ่ือพัฒนาต าบล ท้องถิ่นให้เป็นเมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เอ้ือต่อการอยู่อาศัย 

และการด ารงชีพที่ดีของประชากร 
4. เพ่ือให้ผู้น าชุมชน และชาวบ้าน ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนน ในความรับผิดชอบและสิ่ง

สาธารณประโยชน์ เช่นศาลากลางบ้าน  แหล่งน้ า หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความสะอาด สวยงาม 

เป้าหมาย 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ผู้น าชุมชน หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ ประชาชนต าบล    
ท่าแร้ง ประมาณ 250 คน ร่วมกันท าความสะอาดพ้ืนที่ในเขตต าบลท่าแร้ง มีความตระหนักและมีส่วนร่วมใน
การรักษาความสะอาดหมู่บ้าน และสิ่งสาธารณประโยชน์มากข้ึน 
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วิธีด าเนินการ   

 1. จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน 
 2. ประชุมและเสนอรายละเอียด 
 3. ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ 
 4. อบรมและรณรงค์ปลูกสร้างจิตส านึกในการรักษาความสะอาด 
 5. จัดทีมพลังประชาชนจ านวนประมาณ 250 คน  แบ่งพ้ืนที่การท าความสะอาดทั่วทั้งต าบล

ท่าแร้ง โดยมีการเก็บ กวาด ถางหญ้าริมทาง ขุดลอกคูคลอง ฯลฯ 
6. ประสานหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการท่าแร้งรักษ์สะอาด  

Big Cleening Day โดยท าความสะอาดรอบสถานที่ราชการ 
7. ด าเนินการปีละ 2 ครั้ง (ช่วงเวลาวันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ) 

ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ธันวาคม 2558 – สิงหาคม 2559 

สถานที่ด าเนินการ 

ต าบลท่าแร้ง อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ           

ส านักปลัด อบต.ท่าแร้ง  
งบประมาณ 
   30,000 บาท  

การประเมินผล 

1.  สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
2.  สังเกตความสะอาดเรียบร้อยหลังด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. สภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน ต าบล มีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ น่ามอง 
  2. ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

3. ประชาชนมีความตื่นตัวในการดูแลรักษาความสะอาดในพ้ืนที่ 
4. ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมกันท าให้ต าบลท่าแร้งเป็นเมืองสะอาด มีความปลอดภัยร่มรื่น และน่าอยู่ เข้าสู่สังคม
ที่มีความสุขอย่างยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 

4. โครงการส่งเสริมจริยธรรมเยาวชน ไทยมุสลิม 
ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมจริยธรรมเยาวชน ไทยมุสลิม 
หลักการและเหตุผล 
 

  ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่จัดท าขึ้น
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการ
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พัฒนาเด็กและเยาวชนในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ โดยมีเปูาหมายหลักให้เด็กและเยาวชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีความแข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกของการเป็น
พลเมืองที่ดี กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ตามวิถีประชาธิปไตย  

  ปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรงและมีความ
หลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
การพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารไร้พรมแดน ปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม
ยังส่งผลกระทบถึงเยาวชนไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท าให้หลงผิด มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดความมีระเบียบ
วินัย และคุณธรรม จริยธรรม ท าให้ภูมิคุ้มกันของเยาวชนในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหาต่อปัญหาดังกล่าวต้อง
ขาดความม่ันคงจนเกิดปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมามากมาย เช่น ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ปัญหาการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์และท้องก่อนวัยเรียน ปัญหาการติดเกมส์  ซึ่งนับวันปัญหา
เหล่านี้ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ฉะนั้น จึงเป็นหน้าที่ของทุกฝุายที่ต้องเข้ามาร่วมกันปูองกันและแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น ส าหรับวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น ต้องอาศัยกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินชีวิตให้เป็นคนดี มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกที่ดีต่อ
การพัฒนาสังคมส่วนรวม และสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 

  ต าบลท่าแร้งเป็นหนึ่งใน ๙ ต าบล ของเขตอ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ที่มีประชากร
อาศัยอยู่ร่วมกันทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิม จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  ท าให้เห็นว่าเยาวชนไทย ซึ่งเป็น
เปูาหมายส าคัญที่ต้องได้รับการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมไปเป็นพ้ืนฐานในการด าเนินชีวิต  ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง จึงเห็นสมควรด าเนินโครงการส่งเสริมจริยธรรมเยาวชนไทยพุทธ ไทยมุสลิม 
ประจ าปี ๒๕๕๙ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตส านึกให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย 
และค่านิยมที่ดีงาม สามารถด ารงชีวิตร่วมกันได้อย่างมีความสุข ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ส่วนที่ ๓ อ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ตามมาตรา ๗๖ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ความรู้แก่เยาวชน เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน  
๒. เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเยาวชนและเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีงาม   

โดยน าหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน 
๓. เพ่ือเป็นการส่งเสริม พัฒนาเยาวชน ให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของ

สังคมปัจจุบัน  
๔. เพ่ือให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันต่อตนเอง สามารถน าหลักคุณธรรมจริยธรรมไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้ เช่น ห่างไกลจากยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์และท้องในวัยเรียน และสิ่งมึนเมาต่างๆ  
 

เป้าหมาย 
 กลุ่มเยาวชนไทยพุทธ ไทยมุสลิมที่ศึกษาในระบบโรงเรียน เข้ารับการอบรม จ านวน ๖๐ คน  

วิธีด าเนินการ 
๑. จัดท ารายละเอียดโครงการ/เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
๒. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินโครงการฯ 
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๓. ติดต่อวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  

๔. ก าหนดสถานที่/จัดท าหลักสูตรการอบรม 
๕. จัดท าหนังสือเชิญโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ 
๖. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ในการด าเนินโครงการฯ 
๗. ด าเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามโครงการฯ  

หลักสูตรการอบรมคุณธรรมจริยธรรมระดับมัธยมศึกษา ระยะสั้น ๑ วัน  
(๑) การบรรยาย เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมส าหรับเยาวชน 
(๒) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
(๓) สรุปกิจกรรม 

 ๘. ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 

เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
สถานที่ด าเนินการ 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี 
 
งบประมาณ 

๓๐,๐๐๐.-บาท  
หน่วยงานม่ีรับผิดชอบ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง (กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) อ าเภอบ้านแหลม  
จังหวัดเพชรบุรี 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. เยาวชนได้รับความรู้ เรื่อง คุณธรรมจริยธรรม  
๒. เยาวชนมีพฤติกรรมที่ดีงาม โดยน าหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน 
๓. เยาวชนมีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน  
๔. เยาวชนมีภูมิคุ้มกันต่อตนเองไม่เก่ียวข้องกับอบายมุข และสิ่งเสพติด 

 

5. โครงการอบรมสร้างลักษณะที่ดี และการปลูกฝังด้านคุณธรรม “ฉันเป็นเด็กดี” 
ชื่อโครงการ  โครงการอบรมสร้างลักษณะที่ดี และการปลูกฝังด้านคุณธรรม “ฉันเป็นเด็กด”ี 

หลักการและเหตุผล 

 อาศัยตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2546  มาตรา  66  องค์การบริหารส่วนต าบล
มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  มาตรา 67  (6)  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542   และการสร้างค่านิยมหลัก
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ของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  โดย
ต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย  12  ประการ 

 ทุกวันนี้  ค าว่า  “คนด”ี  เป็นสิ่งที่ทุกสังคมปรารถนาให้คนในสังคมเป็นคนดี  แต่การท าความดีเริ่มลด
น้อยถอยลง  เนื่องจากปัญหาการเอารัดเอาเปรียบ  การใช้เล่ห์เหลี่ยมเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัว  ได้
เกิดขึ้นอย่างชัดเจนมากและทวีความรุนแรงขึ้น  บรรทัดฐานทางศีลธรรมตกต่ าลง  เหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจาก
การขาดแคลน  “คนดี”  ในสังคม  หลายปีก่อนทุกคนคงเคยได้ยินค าขวัญวันเด็ก  ประโยคที่ว่า  “เด็กดีเป็นศรี
แก่ชาติ  เด็กฉลาด  ชาติเจริญ”  หรือ  ค าพังเพยที่ว่า  “เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า”  ข้อความทั้งสองนี้มี
นัยส าคัญต่อเด็กอย่างมาก เพราะบ่งบอกถึงสิ่งที่ทุกคนอยากเห็นปละปรารถนาให้เกิดขึ้นกับเด็กๆ ในสังคมซึ่ง
เป็นลูกหลานและเป็นอนาคต เป็นก าลังส าคัญของชาติต่อไปในวันข้างหน้า 

 พ่อแม่ทุกคนต้องการเห็นสมาชิกในครอบครัวของตนเป็นคนดี  แต่การเป็นคนดีนั้นไม่สามารถ  เกิดขึ้น
เองได้โดยอัตโนมัติ  ต้องมาจากการอบรมบ่มนิสัยอย่างจริงจังจากพ่อแม่เพ่ือให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี  มีคุณภาพ
และเป็นคนดีของครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  แต่จากสภาพสังคมและการด าเนินชีวิตใน
ปัจจุบันเต็มไปด้วยการแข่งขันแก่งแย่ง  ชิงดีชิงเด่นกัน  อีกทั้งปัญหาเศรษฐกิจท าให้พ่อแม่  ต้องรีบเร่งท างาน  
ไม่มีเวลาสั่งสอนอบรมสมาชิกในครอบครัว  สังคมจึงต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ  รวมทั้งสภาพแวดล้อมและ
อิทธิพลที่ไม่ดีในสังคม  เช่น อิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนชักจูง  อิทธิพลจากสื่อ  และค่านิยมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ ซึ่ง
เป็นอุปสรรคส าคัญท่ีขัดขวางการสั่งสอนอบรมของพ่อแม่ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการ  “เป็นคนดี”  จึงได้จัดท าโครงการ  
“ฉันเป็นคนดี”  ประจ าปี  2559  ขึ้น เพ่ือต้องการปลูกฝังและฝึกฝนให้เด็กและเยาวชนในต าบลท่าแร้งเป็น
คนดีของชุมชน  ต าบล  สังคม และประเทศชาติ และเพ่ือเป็นการสนองต่อนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  โดยต้องสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมไทย  12  ประการ   

วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณสมบัติของการเป็น  “คนดี” 
 2.  เพ่ือเป็นการฝึกฝนความเป็นคนดีให้แก่เด็กและเยาวชน เป็นคนดีในครอบครัว  ชุมชน  สังคม   
             และประเทศชาติ 
 3.  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังฝังจิตค่านิยมที่ดี  ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ 
             เป็น  “คนดี” 
 4.  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันในปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด  โรคเอดส์ และพฤติกรรมทาง 
            เพศ สามารถน าความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน และสังคมได้ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 -  เด็กและเยาวชน  จ านวน  50  คน   

ระยะเวลาด าเนินการ 

 เดือน กรกฏาคม – กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕9 

วิธีการด าเนินงาน 

 ๑.  เสนอโครงการฯ เพ่ือขออนุมัติงบประมาณ 
 ๒.  ประสานความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ 
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 ๓.  ด าเนินการจัดกิจกรรม 
      กิจกรรมที่  1  :  จัดสันทนาการ  โดยการสร้างความคุ้นเคยให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  โดยกิจกรรม
การละลายพฤติกรรม  เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดและมีความสนิทสนมมากขึ้น  เป็นการเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่กระบวนการการเรียนรู้ต่อไป 
             กิจกรรมที่  2   :  จัดกระบวนการเรียนรู้  เกี่ยวกับ 
    2.1  การจัดเวทีอภิปราย  เปิดโอกาสให้มีการพูดคุยเกี่ยวกับคุณสมบัติการเป็น  “คนดี”  โดยมีการ
ยกตัวอย่างของคนดีจากครอบครัว  ชุมชน  สังคม หรือ ประเทศชาติ เพ่ือประกอบการอภิปราย 
      2.2  แบ่งกลุ่มหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลของคุณสมบัติของคนดี  ซึ่งอาจ ได้แก่  การเสียสละ  มี
คุณธรรม  ศีลธรรม  รักครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ เป็นต้น 
       กิจกรรมที่  3   :  สรุปประเด็นทั้งหมดพร้อมทั้งประเมินผลการจัดกิจกรรม 
 4.  ประเมินผลการจัดกิจกรรมจากผู้เข้าร่วมการอบรม 

สถานที่ด าเนินการ 

  -  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

งบประมาณ 

 งบประมาณจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  หน้า  22/26  หมวดค่าใช้สอย  รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  โครงการ  “ฉันเป็นคนดี”    ประจ าปี 
2559  งบประมาณตั้งไว้  จ านวน  2๐,๐๐๐  บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน)  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
จัดอบรมเสริมสร้างเยาวชนให้มีลักษณะที่ดีและปลูกฝังด้านคุณธรรม เพ่ือเป็นคนดีของชุมชน  ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
(รายละเอียดแนบท้ายโครงการฯ) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑.  เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงค าว่า  “คนด”ี 
 2.  เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และเข้าถึงคุณสมบัติที่จ าเป็นของคนดี 
 3.  เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังฝังจิตค่านิยมที่ดี  ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเป็น   
            “คนด”ี 
 4.  เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันในปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด  โรคเอดส์ และพฤติกรรมทางเพศ  
            สามารถน าความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน และสังคมได้ 

การติดตามประเมินผล 

1.  สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
2.  แบบสอบถาม / สัมภาษณ์จากผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 
1. กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบัน
ที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้าน
ความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมาย
หลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

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

กระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่  ส่วนการ
ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ท่ีได้สร้างความขมขื่นใจให้แก่
คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ
กับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วน
ให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอื่นได้
เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอื่น ๆ จึงมี
โอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่า
โอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่ วยงาน
ราชการอื่น และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผง
ธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล
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บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นที่
ทั่วประเทศต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยการจัดท าแผน
ป้องกันการทุจริตในองค์กรที่บริหาร 
 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 4.2 มีการประกาศเจตจ านงการตอ่ต้านการทุจรติของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4.2 แผนปฏิบตัิการป้องกันการทจุริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

พ้ืนที่ด าเนินการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วิธีด าเนินการ 
 6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมอืงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6.2 ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกีย่วข้อง 
 6.3 จดัตั้งคณะท างานการจดัท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.4 ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.5 จดัท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปอ้งกันการทุจริต 
 6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการป้องกันการทุจริต 
 6.8 รายงานผลการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 25xx – 25xx) 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 ผลผลิต 
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อตา้นการทุจริตของผูบ้ริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ 
 ผลลัพธ ์
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการทุจริตของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได ้
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 
1. มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

หลักการและเหตุผล 
 พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
แร้ง เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
ศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน  การพัฒนางานขององค์กรจะ
บรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ จะต้องมี
มาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการ
ท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส 
และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1  ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท า
งบประมาณ การจัดซื้อตัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งนี้ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด และตาม
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มี
ประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล       
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2545  
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล 
 4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
ประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ 
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พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 
วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอนเลื่อนต าแหน่ง/
เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2545 
 6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
 6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
 6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
 6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

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

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1 ผลผลิต 
 - มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 1 มาตรการ 
 - เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล 
 2 ผลลัพธ์ 
 - ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่น้อยกว่า 90 % 
  - บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3 
  - การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความโปร่งใส สามารถป้องกันการ
ทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

1. แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

ที่         /๒๕๕๘ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ 
  

         เพ่ือให้การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและถูกต้องสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งจึงแต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘ ประกอบด้วย  

๑.  นางบูชารัตน์  สนจิตร ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ประธานคณะกรรมการ
 ๒.  นายมาโนช   บุญทับ  ผู้อ านวยการกองช่าง   คณะท างาน 
 ๓.  นายอ าพล   สีสว่าง  หัวหน้าส านักปลัด    คณะท างาน 

๔.  นางสิริมา    มงคล  ผู้อ านวยการกองคลัง    คณะท างาน 
5.  นางสาวน้ าผึ้ง  แซ่เอ็ง  หัวหน้าส่วนสวสัดิการสังคม  คณะท างาน 
6.  นางเล็ก  นักเบศร์  นักวิชาการศึกษา    คณะท างาน 

     รักษาการหัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7. นายธนาธร พุ่มพวง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน คณะท างาน/             
                                                                                              เลขานุการ 

ให้คณะท างานมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
๑.  ส ารวจงานบริหารที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ 
๒.  ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
๓.  พิจารณาภารกิจของหน่วยงานในแต่ละหน่วยงานว่า เรื่องใดผู้บังคับบัญชาสมควรมอบอ านาจตัดสินใจ เกี่ยวกับ

การสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติราชาการหรือการด าเนินการใด ๆ ไปสู่ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืน ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรงเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน 

๔.  ให้รายงานผลสัมฤทธิ์ ปัญหา และอุปสรรคให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งทราบ ภายใน ๓๐ วัน 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่        เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   (นายเสน่ห์  แก้วระยับ) 
                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
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ขั้นตอนการให้บริการประชาชนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ (ที่ปรับปรุงใหม่) 

................................................................ 
ล าดับที ่ กระบวนงานบริการประชาชน ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบ ระยะเวลาให้บริการ ผู้รับผิดชอบ 

1 จัดเก็บภาษีบ ารุงท้องที ่ - ยื่นแบบ ภ.บ.ท.5. ของปีท่ีผ่านมา 
- ช าระภาษี 

- ภ.บ.ท.5 ของปีท่ีผ่านมา 
- ภ.บ.ท.11ของปีท่ีผ่านมา 

5 นาที / ราย กองคลัง 

2 จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน - ยื่ นแบบแจ้ ง  (ภ .ร .ด .2 ) เพื่ อ เสียภาษี
โรงเรือนและที่ดิน 
- ประเมินภาษี 
- แจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8) 
- ช าระภาษี 

- ส าเนาบัตรประชาชนเจ้าของโรงเรือน 
- ส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของเจ้าของ
โรงเรือน 
-  เอกสารสิทธิเจ้าของที่ดิน 

5 นาที / ราย กองคลัง 

3 จัดเก็บภาษีปูาย - ยื่นแบบแสดงภาษีรายได้ (ภป 1.) 
- ประเมินภาษี 
- แจ้งการประเมินภาษี 
- รับช าระภาษี 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือ
ส าเนารับรองนิติบุคคลเจ้าของปูาน 
- ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน 

5 นาที / ราย กองคลัง 

4 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต - ช าระค่าธรรมเนียนโดยตรงจากส่วนการ
คลัง 
- ออกใบอนุญาต 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้
ช าระค่าธรรมเนียม 
- ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ช าระ
ค่าธรรมเนียม 

5 นาที / ราย กองคลัง 

5 งานจดทะเบียนพาณิชย์ - ยื่นแบบค าร้องร้องทั่วไป 
- ตรวจสอบเอกสาร 
- เสนอต่อนายทะเบียนจดทะเบียนพานิช 
- ด าเนินการ 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 

15 นาที / ราย ส านักปลดั 

6 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารกรณีทั่วไป - ตรวจเอกสาร 
- ตรวจสถานท่ีก่อสร้าง (แนวเขตที่ดิน) 
- ตรวจรูปแบบแปลนตามกฏหมายควบคุม
อาคาร 
- ออกใบอนุญาต 

- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- บัตรประจ าตัวประชาชน 
- ส าเนาโฉนดที่ดินแปลงที่ขออนุญาต 
- แบบก่อสร้าง 

10 วัน / ราย กองช่าง 

7 การสนับสนุนน้ าอุปโภคบริโภค - ยื่นค าร้องแบบค าร้องทั่วไป 
- เสนอผู้บริหาร/ผู้รับมอบอ านาจ 
- ด าเนินการ 

-ไม่ม-ี 3 ช่ัวโมง / ราย ส านักปลดั 
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ล าดับที ่ กระบวนงานบริการประชาชน ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบ ระยะเวลาให้บริการ ผู้รับผิดชอบ 
8 ช่วยเหลือสาธารณภัย - ยื่นแบบค าแบบค าร้องทั่วไป 

- เสนอผู้บริหาร/ผู้รับมอบอ านาจ 
- ด าเนินการ 

-ไม่ม-ี ในทันที ส านักปลดั 

9 รับแจ้งเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ - ยื่นแบบค าแบบค าร้องทั่วไป 
- เสนอผู้บริหาร/ผู้รับมอบอ านาจ 
- ด าเนินการ 

-ไม่ม-ี 5  วัน ส านักปลดั 

10 การให้บริการอินเตอร์เน็ตต าบล - ยื่นแบบค าแบบค าร้องทั่วไป 
- เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร/ค าร้องทั่วไป 
- เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
- ด าเนินการ 

-ไมม่-ี 3 วัน ส านักปลดั 

11 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร - ยื่นแบบค าร้องขอข้อมูลข่าวสาร 
- เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร/ค าร้องทั่วไป 
- เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
- ด าเนินการ 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ทันท ี ส านักปลดั 

12 การซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ  - ยื่นแบบค าร้องขอ  
- เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร/ค าร้องทั่วไป 
- เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
- ด าเนินการ 

-ไม่ม-ี 5 วัน / ราย ส านักปลดั 

13 การให้บริการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/
ผู้ปุวยเอดส์/เด็กด้อยโอกาส 
 

- ตรวจสอบคุณสมบัติ 
- รับเอกสารและตรวจสอบเอกสาร 
- ร ว บ ร ว ม ร า ย ช่ื อ แ ล ะ เ ส น อ ร า ย ช่ื อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
- แจ้งด าเนินการเปิดบัญชี 
- รวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่าย 
- โอนเงินเข้าบัญช ี

ผู้สูงอาย ุ
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ผู้พิการ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- ส าเนาสูติบัตร(กรณีที่เป็นเด็ก) 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ผู้ปุวยเอดส์ 
- ใบรับรองแพทย์  
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 

2 วัน/ราย กองสวัสดิการสังคม 
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ล าดับที ่ กระบวนงานบริการประชาชน ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบ ระยะเวลาให้บริการ ผู้รับผิดชอบ 
14 การขออนุญาตขุดดินและถมดิน  - ยื่นแบบค าร้องขอ  

- เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร/ค าร้องทั่วไป 
- เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
- ด าเนินการ 

-ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและ
ผู้รับมอบอ านาจ และหนังสือมอบ
อ านาจติดอากรตามกฏหมายก าหนด 
-ส าเนาหนังสือส าคัญการจดทะเบียน
นิติบุคคลพร้อมหนังสือรับรองนิติ
บุคคล (กรณีติติบุคคล) 
-ส าเนาเอกสารสิทธิ์ ในที่ดิน (ถ่าย
เอกสารเท่าฉบับจริง) ของที่ดินที่จะ
ด า เ นิ น ก า ร  พ ร้ อ ม ส า เ น า บั ต ร
ประจ าตั วประชาชนและส า เนา
ทะเบียนบ้าน 
-รายการค านวณ พร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวของผู้ได้รับอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ 
- แผนผังบริเวณที่จะขุดดิน 

 

10วัน / ราย กองช่าง 

15 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร 
 

- ยื่นค าร้อง 
- ตรวจเอกสาร 
- ตรวจสถานท่ีก่อสร้าง (แนวเขตที่ดิน) 
- ตรวจรูปแบบแปลนตามกฏหมายควบคุม
อาคาร 
- ออกใบอนุญาต 

-ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต 
- ส าเนาเอกสารสิทธิ์ ในที่ดิน (ถ่าย
เอกสารเท่าฉบับจริง) 
-หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน 
(กรณีผู้ขออนุญาตมิใช่เจ้าของอาคาร) 
-หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม 

 

10 วัน/ราย กองช่าง 
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ล าดับที ่ กระบวนงานบริการประชาชน ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบ ระยะเวลาให้บริการ ผู้รับผิดชอบ 

16 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมมูลฝอย - ยื่นแบบค าร้องขอทั่วไป  
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
- เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 

-ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
-ส าเนาทะเบียนบ้าน  

5 นาที / ราย กองคลัง 

17 การขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้างใน
ที่ดิน 
 

- ยื่นค าร้องทั่วไป 
- เจ้าหน้าทีต่รวจเอกสาร 
- ตรวจสถานทีม่ีสิ่งก่อสร้าง  
- เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 

-ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนส าเนา
ทะเบียนบ้าน 
- ส าเนาเอกสารสิทธ์ิในที่ดินท่ีมี 
สิ่งปลูกสร้าง  

10 วัน/ราย กองช่าง 

18 การขออนุญาตประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที ่๓  
(พลังงานเชื้อเพลิง) 

-  ผู้ขอยื่นคาขอพร้อมเอกสารประกอบ  
-  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และ
ตรวจสอบสถานท่ี  
-  เจ้าหน้าที่พิจารณาและตรวจสอบเรื่อง  
และแจ้งผลการพิจารณา  
-  เจ้าหน้าที่แจ้งขอทดสอบ และด าเนินการ
ทดสอบและตรวจสอบระบบความปลอดภัย  
- เจ้าหน้าท่ีออกใบอนุญาต 

- ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสา
เนาทะเบียนบ้าน (กรณีบุคคลธรรมดา)  
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีที่
เป็นนิติบุคคล)  
-  หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของ  ผู้มอบ
อ านาจและผู้รับมอบอ านาจ  
- เอกสารแสดงสิทธิในการใช้ที่ดิน  
-  สาเนาเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาตมีสิทธิใช้ที่ดินหรือใบอนุญาตมี
สิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมของ
เจ้าของที่ดินหรือหนังสือยินยอมจาก
หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ
ที่ดินดังกล่าว 

 

45  วัน / ราย กองช่าง 
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ล าดับที ่ กระบวนงานบริการประชาชน ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบ ระยะเวลาให้บริการ ผู้รับผิดชอบ 

   -  หนั งสือแจ้ งการตรวจสอบการใ ช้
ประโยชน์ที่ ดิ น เพื่ อประกอบกิจการ
ควบคุมน้ามันเช้ือเพลิง ตามกฎหมายว่า
ด้วยการผังเมืองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
หรือจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
แล้วแต่กรณี (กรณีอยู่ในพื้นที่บังคับตาม
กฎหมายดังกล่าว)  

-  ส าเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วย
ส าเนาแผนผังที่ได้รับอนุญาตท าทาง
เช่ือมถนนสาธารณะ หรือทางหลวง
หรือถนนส่วนบุคคล หรือสาเนา
หนังสืออนุญาตพร้อมด้ วยสาเนา
แผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ท าสิ่ง
ล่วงล้ าล าน้า (ให้นามายื่นก่อน
พิจารณาออกใบอนุญาต) 

-  แผนที่สังเขป แผนผังบริเวณและแบบ
ก่อสร้างระบบความปลอดภัย ระบบ
ควบคุมมลพิษ ระบบท่อน้ ามันเช้ือเพลิง 
ระบบบ าบัดหรือแยกน้ าปนเปื้อนน้ ามัน
เช้ือเพลิง ระบบอุปกรณ์นิรภัย ระบบ
ไฟฟูาและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ จานวน ๓ 
ชุด แล้วแต่กรณี  
- รายการค านวณความมั่นคงแข็งแรง จาน
วน ๑ ชุด  
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ล าดับที ่ กระบวนงานบริการประชาชน ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบ ระยะเวลาให้บริการ ผู้รับผิดชอบ 

   -  หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อม
ภาพถ่ า ย ใบอนุญาตผู้ ป ร ะกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือส าเนา
หนังสือรับรองของบริษัทที่ปรึกษาใน
การออกแบบสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว 
จากกรมธุรกิจพลังงาน จานวน ๑ 
ฉบับ 
 

  

19 การยื่นแบบค าขอท าบัตรประจ าตัว
คนพิการ 
 

- ยื่นแบบค าขอมีบัตรประจ าตัวคน
พิการ 
- เจ้าหน้าทีต่รวจเอกสาร 
- ส่งเอกสารให้พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด 

-ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือ
ส าเนาสูติบัตร และส าเนาทะเบียน
บ้าน 
- รูปถ่ายคนพิการ ขนาด 1 นิ้ว 
จ านวน 1 รูป 
-  หนังสือรับรองสภาพความพิการ
โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
- กรณีสภาพความพิการเห็นได้โดย
ประจักษ์ให้เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพไว้เป็น
หลักฐานโดยไม่ต้องมีเอกสารรับรอง  
 
 

30  นาที/ราย กองสวัสดิการสังคม 
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กระบวนงานที่เพิ่มใหม่ การปรับปรุง ขั้นตอนและระยะเวลาฯ  

ล าดับที ่ กระบวนงานบริการประชาชน ขั้นตอนการให้บริการ เอกสารประกอบ ระยะเวลาให้บริการ ผู้รับผิดชอบ 

๒๐ การขึ้นทะเบียนเพื่อการเลี้ยงดู   
 เด็กแรกเกิด 

- ยื่นแบบค าร้อง   
- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และ  
   คุณสมบัติ 
- เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
- ปิดประกาศรายชื่อผู้ขอรับเงิน  ณ 
อบต.  และท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน 15 วัน 
- ส่งเอกสารให้ส านักงานพัฒนาสังคมฯ 

-ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
-ส าเนาทะเบียนบ้าน  
- ส าเนาสมุดฝากครรภ์ หรือส าเนา 
  สูติบัตร- 
-ส าเนาสมุดบัญชีธนาคาร 
 

30 นาท ี/ ราย กองสวัสดิการสังคม 

21 การขอใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรม/
โครงการ หรือการจัดงาน 

- ยื่นค าร้องทั่วไป 
- เจ้าหน้าทีต่รวจเอกสาร 
- เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
- แจ้งผลการขออนุญาต (โทรศัพท์) 
- ช าระค่าเช่าสถานที่ (ถ้ามี) 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  

3 วัน/ราย ส านักปลัด 

๒๒ การรับสมัครเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าแร้ง 

-  ผู้ ปกครองยื่ น ใบสมัคร ใน ช่วง เดื อน
กุมภาพันธ์ ของทุกป ี 
-  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และ
คุณสมบัติ พร้อมลงช่ือรับรองความถูกต้อง 
- ประกาศรายช่ือเด็กที่มีสิทธิ 

- ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของบิดา 
มารดา และผู้ปกครอง 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อม
ส าเนา  
- ส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อม
ส าเนา ท่ีมีชื่อเด็กอยู่ในทะเบียนบ้าน  
- iรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 4 รูป 
- สมุดบันทึกสุขภาพ 

30 นาที / ราย กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ ์
 
1. กิจกรรมพ่อดีเด่น - แม่ดีเด่น 
ชื่อโครงการ : โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น 

หลักการและเหตุผล 
 เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็น
วันพ่อแห่งชาติและในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งได้ก าหนดเป็นนโยบายในการจัดงาน
วันพ่อวันแม่แห่งชาติเป็นประจ าทุกปีติดต่อกันมาเพ่ือเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์ทรง
เป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้ และเป็นกา ร
เผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี 
เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการ
ทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ
กิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งจึงได้จัดกิจกรรมวันพ่อ วันแม่แห่งชาติ คือการคัดเลือกพ่อและ
แม่ดีเด่นในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้
ปรากฏแก่สาธารณชน และให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันส าคัญยิ่งของพ่อและแม่ ที่ส าคัญเพ่ือเป็นแบบอย่าง
ที่ดีของคนในชุมชนต่อไป 

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่พ่อ แม่ ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
 2 เพ่ือให้พ่อ แม่ ที่ได้รับการคัดเลือกได้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 

เป้าหมาย 
 จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ แม่ดีเด่น จ านวน 2 ครั้ง/ปี  

พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

วิธีด าเนินการ 
 1 จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ แม่ ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นพ่อ แม่ ดีเด่น ประจ าปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ 
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 2 แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง จ านวน 
7 หมู่บ้าน เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้านด าเนินการคัดเลือก   
 3 ด าเนินการจัดพิธีการมอบโล่ ตามระเบียบฯ ในวันส าคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ จ านวน 
2 ครั้ง/ปี  

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

งบประมาณด าเนินการ 
 1,750 บาท 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 
ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 1 ผลผลิต 
 - มีพ่อแมด่ีเด่น ที่ได้รับเชิดชูเกียรติ 
 2 ผลลัพธ์  
 - พ่อ แม่ดีเด่นที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าระดับดี 
 - มีพ่อ แม่ดีเด่น ที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
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มิติที่ 2 การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 

1. มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” 
หลักการและเหตุผล 
 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน
การประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคล หรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่างๆ ที่
เอ้ือให้เกิดการทุจริต ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร ของผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วม
ในการต่อต้านการทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและ
ปฏิเสธการทุจริตในทุกรูปแบบ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ” ที่
ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 
วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 2 เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ (ส านัก/กอง) น าไปยึดถือและปฏิบัติ 
 3 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม 
เป้าหมาย/ผลผลิต  บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

พื้นที่ด าเนินการ  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

วิธีด าเนินการ 
 1 จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่มี
ดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2 รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ 
 3 ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางท่ีเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 
1. โครงการจัดท าวารสาร อบต. 

ส านักปลัดมีความประสงค์ขอด าเนินการจ้างเหมาจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าแร้ง เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการตามอ านาจหน้าที่ โครงการบุคลากรด้านต่างๆ  ผลการ
ด าเนินงาน และอ่ืนๆ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

- วารสารประชาสัมพันธ์ฯ จ านวน 1,300 เล่มๆ ละ 44 บาท   เป็นเงิน 57,2๐๐ บาท  
 
2. มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น” 
ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น” 

หลักการและเหตุผล 
 ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ณ ที่ท าการ
ของหน่วยงานของรัฐ   โดยเรียกสถานที่ท่ีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 
โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งจึง
ได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าแร้งให้บริการ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง โดยมีผู้รับผิดชอบข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่าง
เต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ในการรักษา
ประโยชน์ของตนต่อไป 

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
 2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าแร้ง 

เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง จ านวน 1 แห่ง 
 
พื้นที่ด าเนินการ 
 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
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วิธีด าเนินการ 
 1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
 2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
 3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน 
การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้ 
ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 
 4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
 7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

1. โครงการ อบต.พบประชาชน 

ชื่อโครงการ  โครงการ อบต.พบประชาชน 
หลักการและเหตุผล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง   ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าแร้ง  จึงมีบทบาทอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง  โดยไม่เพียงแต่จะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะขั้น
พ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น    แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย  และในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีการ
เปิดโอกาสให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้นด้วย  ฉะนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และสนับสนุน
วิสัยทัศน์ขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์  รวมทั้งได้ รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิด การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
ต าบลได้อย่างครอบคลุม 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รวมทั้งเป็นการให้บริการประชาชนแบบเข้าถึงตัวท าให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีขึ้นระหว่างข้าราชการกับ
ประชาชน  อาศัยอ านาจตามมาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ .ศ. 2537   
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552   

วัตถุประสงค์ 

 1  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชน 
 2  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอปัญหาความต้องการและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
 3  เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 4  เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

เป้าหมาย  จัดการบริการขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชน ทั้ง  7  หมู่บ้าน  

วิธีด าเนินการ 

 1.  เสนอขออนุมัติโครงการจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2.  ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่เพ่ือปฏิบัติการตามโครงการฯ 
 3.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ 
 4.  จัดหน่วยให้บริการประชาชน  (ส านักงานปลัด , กองคลัง , กองช่าง)  ด้วยวิธีการ  ดังนี้ 

(ส านักงานปลัด) 
 1.  การให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว  



44 

 

 2.  การแจกจ่ายทรายอะเบทก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
 3.  การรับเรื่องร้องเรียนหรือรับฟังปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะจากประชาชน 

(กองคลัง) 
 1.  การให้บริการจัดเก็บภาษีโรงเรือน ภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีปูาย 
 2.  การให้บริการแนะน าความรู้ด้านการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น 

(กองช่าง) 
 1.  การให้บริการออกใบอนุญาตปลูกสร้างที่อยู่อาศัย 
 2.  การให้ค าแนะน าความรู้ด้านงานก่อสร้างและงานสาธารณูปโภค 

5.  ระยะเวลาด าเนินการ 

  ปี 2561 – 2564   มีกิจกรรมดังนี้ 

 (ส านักงานปลัด) 
 1.  การให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว 
 2.  การแจกทรายอะเบทก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
 3.  การรับเรื่องร้องเรียนหรือรับฟังปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะจากประชาชน 

 (กองคลัง)   
1. การให้บริการจัดเก็บภาษีโรงเรือน  ภาษีบ ารุงท้องที่ และภาษีปูาย  
2. การให้บริการแนะน าความรู้ด้านการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น   

(กองช่าง) 
1.  การให้บริการออกใบอนุญาตปลูกสร้างที่อยู่อาศัย 
2.  การให้ค าแนะน าความรู้ด้านงานก่อสร้างและงานสาธารณูปโภค 

6.  สถานที่ด าเนินการ 

 หมู่ที่  1 – 7  ต าบลท่าแร้ง  อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี    

7.  หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 

 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง   

8.  งบประมาณ 

  20,000.-บาท  

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 9.1  เกิดความรักความสามัคคีระหว่างข้าราชการและประชาชนเพิ่มมากขึ้น 
 9.2  ปัญหาและความต้องการของประชาชนเกิดการแก้ไขได้ถูกช่องทางและทั่วถึงเพ่ิมมากข้ึน 
 9.3  ได้รับข้อมูลที่มีมาตรฐานและสามารถด าเนินงานแก้ไขได้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
 9.4  ประชาชนได้รับการบริการจากหน่วยงานภาครัฐได้ทั่วถึงมากยิ่งข้ึน 
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2. การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม 
 
 
 
 

  
 ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

ที ่       /๒๕๕7 
เรื่อง  การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมและแต่งตั้งคณะท างานประจ าศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

 

      ตามหนังสืออ าเภอบ้านแหลม ด่วนที่สุด ที่ พบ 0023.12/2125 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2557       
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้เห็นความส าคัญของศูนย์ด ารงธรรม ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในลักษณะเป็นจุดบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จึงให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่ง จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

 เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้รับการตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ความเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และประชาชนได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งจึงจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมและแต่งตั้งคณะท างานประจ าศูนย์ด ารงธรรมองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ดังนี้ 

คณะท างานประจ าศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
              ๑.  นางสาววิมลรตัน์  ลีอร่าม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  ประธาน 

2.  นายธนาธร  พุ่มพวง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน คณะท างาน 
3.  นางนิรชา   นวมงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะท างาน         

             ให้คณะท างาน มีอ านาจหน้าที่ดังนี้     
๑. รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการ

และข้อเสนอแนะของประชาชน และท าหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วม (One Stop Service) 
๒. เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เ พ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนร้องทุกข์ของ

ประชาชนให้เกิดความรวดเร็วและเป็นธรรม 
๓. สั่งให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด ส่งเอกสารหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ หรือเรื่องที่

เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และมีอ านาจเรียกบุคคลที่เก่ียวข้องมาชี้แจง 
4. เป็นหน่วยงานเคลื่อนที่เร็วประจ าศูนย์ด ารงธรรม เพ่ือให้บริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนอย่างรวดเร็ว และทันเหตุการณ์ 
5. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะท างานศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง  ณ  วันที่      เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 
                (นายเสน่ห์    แก้วระยับ) 

                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการของ อปท. 

1. โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 

ชื่อโครงการ โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 

หลักการและเหตุผล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
แร้งจึงมีบทบาทอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง  โดยไม่เพียงแต่จะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน
แก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย  และในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีการเปิด
โอกาสให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึนด้วย  ฉะนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และสนับสนุนวิสัยทัศน์ของ
องค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์  รวมทั้งได้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เป็นการเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิด การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในต าบลได้อย่าง
ครอบคลุม 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
รวมทั้งเป็นการให้บริการประชาชนแบบเข้าถึงตัวท าให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดีขึ้นระหว่างข้าราชการกับ
ประชาชน  อาศัยอ านาจตามมาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ .ศ. 2537 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งจึงได้จัดท า 
“โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล  ประจ าปีงบประมาณ 2559” ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 

 1  เพื่อให้ความรู้ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับชุมชน 
 3  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอปัญหาความต้องการและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
 4  เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 5  เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
เป้าหมาย 

 จัดประชาคมหมู่บ้าน และให้บริการขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชน ทั้ง  7  หมู่บ้าน  

วิธีด าเนินการ 

            1.  เสนอขออนุมัติโครงการจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2.  ก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่เพ่ือปฏิบัติการตามโครงการฯ 
 3.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ  ทางช่องทางต่างๆ เช่น หอกระจ่ายข่าว รถ
ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เว็บไซต์ www.taraeng.go.th 
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 4.  จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล  

 ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปี 2561 - 2564   

สถานที่ด าเนินการ 
 หมู่ที่  1 – 7  ต าบลท่าแร้ง  อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี    

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  (ส านักงานปลัด)                                          

งบประมาณ 
  20,000.-บาท  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2  เกิดความรักความสามัคคีระหว่างข้าราชการและประชาชนเพิ่มมากข้ึน 
 3  ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้รับการแก้ไขได้ถูกช่องทางและทั่วถึงเพ่ิมมากข้ึน 
 4  ได้รับข้อมูลที่มีมาตรฐานและสามารถด าเนินงานแก้ไขได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

 5  ประชาชนได้รับการบริการจากหน่วยงานภาครัฐได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายใน ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 

1. มาตรการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
ชื่อโครงการ : มาตรการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแล
และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง
จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็นประจ าทุกปี 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
 3. เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามก าหนด 

เป้าหมาย/ผลผลิต  ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

พื้นที่ด าเนินการ   ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

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 ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ระยะเวลาการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

งบประมาณด าเนินการ  ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
 3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการบริหารราชการตาม

ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
1. กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 
ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันมีการท างานมีกระบวนการที่
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง มี
กระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

วัตถุประสงค ์
 1 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 2 การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้ 
 3 ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 4 ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 
เป้าหมาย/ผลผลิต ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

พื้นที่ด าเนินการ   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

วิธีด าเนินการ 
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนทราบ ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง ภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด เพ่ือ
น าเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ 

ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีงบประมาณ 2561 - 2564 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

งบประมาณด าเนินการ ไม่ใช้งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง 

ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1 มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2 มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด 
 3 มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

1. โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลใสสะอาด 
ชื่อโครงการ    โครงการองค์การบริหารส่วนต าบลใสสะอาด 
หลักการและเหตุผล 
 ตามที่รัฐบาล  ได้มีนโยบายเพ่ือเอาชนะปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น  โดยก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ  
รวมทั้งส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  มีนโยบายในการปลูกจิตส านึกคุณธรรม  
จริยธรรม  วินัย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  โดยการ
ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริหารราชการด้วยความโปร่งใสพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาค
ส่วนเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 16 (16) ให้องค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจ  และหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริหารสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองซึ่งรวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น  นั้น 
 ดังนั้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ  ในการส่งเสริมให้ท้องถิ่นปลอดทุจริตคอรัปชั่นองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งจึงได้จัดท าโครงการ
ดังกล่าวขึ้นมาเพ่ือให้ข้าราชการทุกประเภทและทุกระดับได้ตระหนักถึงความเสียหายอันเกิดจากการทุจริต 

วัตถุประสงค ์
 1.  เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต  คุณธรรม  จริยธรรม  ให้แก่ คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างทุกประเภท 
 2.  เพ่ือให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล และพนักงาน
จ้างทุกประเภท มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้นเก่ียวกับระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
 3.  เพ่ือสร้างระบบปูองกันและเตือนภัยภายในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  และส าหรับงานที่มี
โอกาสและช่องทางที่สุ่มเลี่ยงต่อการทุจริต   

เป้าหมาย 
 ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  คณะผู้บริหาร  
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท่าแร้ง  พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างทุกประเภท จ านวน  ๔๒  คน   

วิธีการด าเนินการ 
 1.  เสนอโครงการ  เพื่อขออนุมัติงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม 
 2.  ประสานงานหน่วยงานเพื่อขอความอนุเคราะห์วิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม 
 ๓. ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือ
เรียนรู้ท าความเข้าใจในระเบียบต่าง ๆ น าไปใช้ในการตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
อีกท้ังน าความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาศักยภาพของชุมชน  เพื่อพัฒนาไปสู่ระบบการตรวจสอบภาคจากประชาชน 
 4. ประเมินผลการจัดการอบรมจากผู้เข้าร่วมการอบรมโดยใช้แบบสอบถาม  หรือวิธีอ่ืนตามความ
เหมาะสม 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ปี 2561 - 2564  
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สถานที่ด าเนินการ 
 ณ  ห้องประชุมที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี 
งบประมาณ 
 20,000.- บาท   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างทุก
ประเภท มีจิตส านึกและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต  คุณธรรม  จริยธรรม  ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง 
 2.  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างทุก
ประเภท มีความรู้ความเข้าเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ให้มีการใช้จ่ายงบประมาณ การด าเนินงานทุกกิจกรรมอย่างถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายต่าง ๆ 
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มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน

การทุจริต 
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต. และศึกษาดูงานหน่วยงานอ่ืน 

ชื่อโครงการ  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต. และศึกษาดูงานหน่วยงานอื่น   

หลักการและเหตุผล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นองค์กรส าคัญและใกล้ชิดประชาชน ในการให้บริการสาธารณะ

เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ ได้แก่ 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ ที่ 
6 พ.ศ. 2552)   

มาตรา 67 (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูล
ฝอย และสิ่งปฏิกูล  

มาตรา 67 (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
มาตรา 67 (๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มาตรา 67 (๘) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น 
มาตรา 68 (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
มาตรา 68 (๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
มาตรา 68 (๗)  (๑๒) การท่องเที่ยว 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒   
มาตรา ๑๖ (๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
มาตรา ๑๖ (6) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ  
มาตรา ๑๖ (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
มาตรา ๑๖ (9) การจัดการศึกษา 
มาตรา ๑๖ (16) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  
มาตรา ๑๖ (๑8)  การก าจัดขยะ มูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย  
มาตรา  ๑๖ (24)  ด้านการจัดการ  การบ ารุ งรักษา  และการใช้ ประโยชน์จากป่าไม้ 

ที่ดิน ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖   
มาตรา ๑๑  ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่ง

การเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ  เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการใน สังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ  ของส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
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ตามภารกิจข้างต้นสิ่งจ าเป็น  คือการเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อม ความเข้าใจ  สร้าง
วิสัยทัศน์  ความรู้ความเข้าใจ การบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น ผู้น าชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่ 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และที่ส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาดังกล่าวต้องยึดตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้งได้ตระหนักถึงความส าคัญในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  จึงจัดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต. และศึกษาดูงาน
หน่วยงานอื่น  ขึ้น 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  ในบทบาทอ านาจหน้าที่  ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  
2. เพ่ือให้เกิดการประสานงาน  และการมีส่วนร่วมกับผู้น าชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่ในเชิง

สร้างสรรค์ พัฒนาศักยภาพและทักษะการท างานให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล  
3. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ความสามัคคีระหว่างข้าราชการประจ ากับข้าราชการ

ฝ่ายการเมืองและผู้น าชุมชน 
4. เพ่ือส่งเสริมความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 

5. เพ่ือน าผลการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับใช้ด าเนินการขยายผลในทาง
ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

กลุ่มเป้าหมาย   

คณะผู้บริหาร (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ,รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ,และ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล) /สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล/พนักงานส่วนต าบล/
พนักงานจ้าง/ข้าราชการในพื้นที่ท่ีปฏิบัติงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล/ผู้น าชุมชน/ก านัน,สารวัตรก านัน
, ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน / เจ้าหน้าที่ อสม.  ตลอดจนผู้ติดตามผู้สังเกตการณ์ จ านวน 44 คน  

วิธีการด าเนินการ 

1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องจัดท าโครงการ รายงานผู้บังคับบัญชาเพ่ือขออนุมัติโครงการ  
๒. พิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
๓. ติดต่อ  ประสาน งาน  สถานที่ศึกษาดูงาน  ที่พัก 
๔. ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

 ๔.๑ จัดกิจกรรมฝึกอบรมบรรยาย เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานแบบ
บูรณาการ ณ ส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง จ านวน ๑ วัน 

๔.๒ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ จ านวน 4 วัน ณ เทศบาลต าบลบ้านเชี่ยวหลาน จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี บริหารจัดการที่ดีและด้านการศึกษา , องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ด้านความโปร่งใสและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน , องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง ด้านการบริหารจัดการที่ดี และศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 

๕. ประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน 

https://news.kapook.com/topics/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://news.kapook.com/topics/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://news.kapook.com/topics/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
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ระยะเวลาด าเนินการ 

ปี  2561 - 2564 

สถานที่ด าเนินงาน 

1. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  
2. เทศบาลต าบลบ้านเชี่ยวหลาน อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
4. องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวนาง อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 
5. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง  อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี 

งบประมาณ 

  250,000  บาท   

การประเมินผล 

1. การสังเกตการณ์พฤติกรรมของผู้อบรม  
2. การตอบแบบสอบถามของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
3. การรายงานผลการฝึกการอบรม/ศึกษาดูงาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้  ความเข้าใจ ทราบถึงบทบาทอ านาจหน้าที่ในการ

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ   
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  มีทัศนคติ  วิสัยทัศน์ และพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าแร้งเพ่ิมมากข้ึน  
3. คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้น าชุมชน  พนักงานส่วนต าบลและ

พนักงานจ้าง  เกิดความสามัคคีและสามารถปฏิบัติงานร่วมกันในการพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 
4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 
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