
 

ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

******************************** 
  ตาม ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  3 (พ.ศ. 2560-

2564) ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อ

การทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์

รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม

นานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” และนโยบายของรัฐบาล 

ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็น

ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อปูองกันและปราบปราม

ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องกันพร้อมอ านวยความสะดวกแก่

ประชาชน เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในระบบราชการ  นั้นเพื่อให้การด าเนินการพัฒนาจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกัน

การทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์  

  บัดน้ี องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการ

ทุจริตมิชอบ  ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แล้วเสร็จ  จึงขอประกาศใช้ แผนดังกล่าว  รายละเอียดตาม

เอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

   ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2560 

 

 

                  มานิตย์   นิจกระโทก 

 (นายมานิตย์   นิจกระโทก) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง 
 

 



ส่วนท่ี 1   
บทน า 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการ 
บ่งช้ีความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดข้ึน ตลอดจนบุคคล 
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่ ใน
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของ
การทุจริตในระดับท้องถ่ิน ได้แก่  
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์ 
ส าคัญเพื่อให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถ่ินเพิ่มมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน ลักษณะการทุจริตในส่วนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น 7 ประเภท ดังนี้  

1) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง  และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิด
จากการละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล  
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม  
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย

ในการตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ  

7)       สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถ่ิน 

สาเหตุและปัจจัยท่ีน าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังน้ี  

1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ ทุจริตแต่
พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ท า
ให้เกิดการทุจริต  

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้
คน ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ํารวย ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม
การ ทุจริตมากยิ่งขึ้น  

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนข้ึน 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด กลไก
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ บุคคล
เหล่าน้ี  
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4) การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ 
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ 
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ  

5) การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัย
หนึ่ง ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ท าให้
เจ้าหน้าที่ ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม  ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้น
เป็น พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป 
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ ส่วนรวม  

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
เป็น ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุน้ี ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด 
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า การ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง  
  

** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดังกล่าว
ข้างต้น เป็นเพียง ตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่งสามารถน า SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎี
อื่นๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความ เสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่งได้
ตามความเหมาะสม  

 
2. หลักการและเหตุผล   
             

  ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันย่ิงจะทวีความรุนแรง และ
สลับซับซ้อนมากยิ่งข้ึนและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา ล าดับ
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วน ใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมักถูกมองจาก ภายนอก
สังคมว่าเป็นองค์กรที่เอื้อต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน ของทาง
ราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ ปกครองส่วน
ท้องถ่ินอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ สอดคล้องกับการจัด
อันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
การทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International – IT) 
พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 100 
โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ อาเซียนรองจาก
ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 3 คะแนน 
จากปี 2558  ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย           เป็น
ประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง   
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  แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกัน 
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United 
Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดต้ังองค์กรตาม รัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ    ว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม ที่ลดน้อย
ถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน โครงสร้าง
สังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ พื้นฐานของ
สังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องและ พวกพ้อง ยึดติด
กับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน มองว่าการทุจริต
คอรัปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีต หรือกล่าวได้ว่า
เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้ บูรณาการความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา ข้างต้นไม่
สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง  ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐาน
ทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือ
จากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน
เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยใสสะอาด     ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพื่อให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการ
รับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่
ระดับคะแนนจะ สูงข้ึนได้น้ัน การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงข้ึน เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนต้องมี พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดย
ได้ก าหนด ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ดังนั้น 
เพื่อให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น 

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ 
3 (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร จัดการที่มี
ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า แผนปฏิบัติการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 2559-2561)          เพื่อก าหนดแนว
ทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ต่าง ๆ ที่เป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ เปูาหมายของการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง  
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3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน  
1) เพื่อยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
2) เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมืองข้าราชการ

ฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึงประชาชนในท้องถ่ิน     

3) เ พื่อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance)   

4) เพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) ของ
ภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

5) เพื่อพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ          ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

4. เป้าหมาย  
1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมถึง

ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ ประชาชน
ท้องถ่ิน ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน แห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  

2)เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบของ
ข้าราชการ  

3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
ตรวจสอบการ ปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

4)กลไกมาตรการรวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มี 
เข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  

5)องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน  

  

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  
1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรวมถึง
ประชาชนในท้องถ่ินมีจิตส านึกรักท้องถ่ินของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ 
ต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน  

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้  
3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่มีจิตส านึก

รักท้องถ่ิน อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต  
4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต  
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5) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นแบบ ด้าน การ
ปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถ่ินเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น เครือข่าย
ในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 2 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

ช่ือหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากร
ทั้งข้าราชการ
การเมือง ฝุายบริหาร 
ฝุายสภาท้องถิ่น และ
ฝุายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.1.1 โครงการจัดฝึกอบรม 
สัมมนา และทัศนศึกษา ดู
งาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานแก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาและข้าราชการ 
ลูกจ้าง อบต. 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 
 
 
 

 

300,000 
 
 
 
 
 
 
 

 

300,000 
 
 
 
 
 
 
 

 

300,000 
 
 
 
 
 
 

 

 

 1.2 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 
 

1.โครงการท้องถิ่นไทย รวม
ใจภักดิ์ รักพ้ืนที่สีเขียว,
โครงการบวชปุา,โครงการ”
รักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน” 
2. โครงการปลูกหญ้าแฝก
เพ่ืออนุรักษ์และปูองกันการ
พังทลายของดิน 
3.โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นต าบลท่าจะหลุง 
4.โครงการส่งเสริมการเพาะ
พันธ์พืชเศรษฐกิจ 
5.อุดหนุน สนับสนุน 
ส่งเสริม การรวมกลุ่มอาชีพ
ทอเส่ือจากกรังกา 
6.โครงการอบรมส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ 

100,000 
 
 
 
- 
 
 

600,000 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 

200,000 

50,000 
 
 
 

15,000 
 
 

600,000 
 
 
 
 
 

300,000 
 
- 
 
 

200,000 

50,000 
 
 
 

15,000 
 
 

600,000 
 
 
 
 
 

300,000 
 

100,000 
 
 

200,000 
 

50,000 
 
 
 
- 
 
 

600,000 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 

200,000 
 

 

 1.3 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

1.ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
คุณธรรม จริยธรรมให้กับ
เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในต าบล 
2.โครงการเยาวชนคนเก่ง 
3.โครงการอบรมความรู้การ
พัฒนาอาชีพเกษตรและกลุ่ม
ยุวชนเกษตร 
4.อ่ิมบุญพ่อแม่จูงลูกเข้าวัด 

100,000 
 
 
 
- 
- 
 
 
- 
 

100,000 
 
 
 

20,000 
100,000 

 
 

200,000 

100,000 
 
 
 

20,000 
- 
 
 

200,000 

100,000 
 
 
 
- 
- 
 
 
- 

 

มิติที่ 1 รวม จ านวน  7  โครงการ 1,300,000 1,885,000 1,885,000 1,250,000  

 



-7- 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. การบริหาร
ราชการเพ่ือปูองกัน
การทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

กิจกรรมประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- - - -  

 2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 
 

2.2.1(2) มาตรการออก
ค าสั่งมอบหมายของนายก
อบต. ปลัดอบต.และหัวหน้า
ส่วนราชการ 
2.2.1(3) กิจกรรม”สร้าง
ความโปร่งใสในการพิจารณา
เล่ือนขั้นเงินเดือน 
2.2.2(1) กิจกรรม 
“ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี” 
2.2.2(2) กิจกรรม “การ
พัฒนาแผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ” 
2.2.2(4) โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซ้ือ-จัดจ้าง 
2.2.3(1) กิจกรรมการ
จัดบริการสาธารณะและการ
บริการประชาชนเพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชน
โดยทัดเทียมกันไม่เลือก
ปฏิบัติ  
2.2.3(3) โครงการจ้าง
ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

20,000 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

20,000 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

20,000 

 

 2.3 มาตรการการใช้
ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 
 

2.3.1(2) โครงการลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ 
2.3.2(2) มาตรการมอบ
อ านาจของนายกอบต. 
2.3.2(3) มอบอ านาจเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

 

 2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

2.4.1(1) โครงการวันพ่อ
แห่งชาติ-วันแม่แห่งชาต ิ

50,000 30,000 30,000 30,000  

 
 
 



-8- 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

 2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณีได้ทราบหรือ
รับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

2.5.1(1) มาตรการจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
2.5.2(1) กิจกรรมให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่
ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการของอบต. 
2.5.2(1) มาตรการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ตรวจสอบทั้งภาครัฐและ
องค์กรอิสระ 
2.5.2(2) มาตรการ 
“แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเก่ียวกับ
เร่ืองร้องเรียน” 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

 

มิติที่ 2 รวม จ านวน  16  โครงการ 70,000 70,000 70,000 70,000  

3. การส่งเสริม
บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน
ได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์
ปกครองส่วนท่องถิ่น
ได้ทุกขั้นตอน 

3.1.2(1) มาตรการ 
“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
ส าคัญและหลากหลาย 
3.1.2(2) กิจกรรมการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของอบต. และการ
รับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับ
การเงินการคลัง 
3.1.3(1) มาตรการจัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของอบต. 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 

 3.2 การรับฟังความ
คิดเห็น การรับและ
ตอบสนองเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

3.2.2(2) โครงการอบต.
เคลื่อนที่ 

- - - -  

 3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3.3.1(1) มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาต าบล 
3.3.1(2) ประชุมประชาคม
หมู่บ้านและประชาคมต าบล
ประจ าปี 
3.3.2(1) มาตรการแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้าง 

- 
 
 
- 
 

 
- 

- 
 
 
- 

 
 
- 

- 
 
 
- 

 
 
- 

- 
 
 
- 
 

 
- 

 

มิติที่ 3 รวม จ านวน  7  โครงการ - - - -  
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 ปี 2561  ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564  
หมาย
เหตุ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. การเสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไกในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

4.1.1(1) จัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าปี 
4.1.1(2) การจัดท ารายงาน
การควบคุมภายใน 
4.1.2(1) กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
4.1.2(2) มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายใน 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 

 4.2 การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได ้

4.2.2(1) กิจกรรมการ
รายงานผลการใช้จ่ายเงินให้
ประชาชนทราบ 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

 

 4.4 เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 

4.4.1(2) การติดปูาย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต 

- - - -  

มิติที่ 4 รวม จ านวน  6  โครงการ - - - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  มิติที่ 1 - 4 
 
มิติท่ี 1 การสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรท้ังข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา
ท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

1.1.1 โครงการจัดฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษา ดูงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานแก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและข้าราชการ ลูกจ้าง อบต. 
 
ตัวอย่างท่ี 1 

 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการและพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจะหลุง 

2. หลักการและเหตุผล 

ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการ
ยุคใหม่   ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่าง ๆ    ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่าง 
ๆ  โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  การปรับเปลี่ยนวิธีคิด   วิธีการท างาน   เพื่อแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ   และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ   ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์การเพื่อให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม  การท างานที่เป็นเลิศของ
บุคลากรเป็นสิ่งที่องค์กรทุกแห่งต่างปรารถนาแต่การท างานที่เป็นเลิศนั้นต้องอาศัยบุคลากรที่ตั้งใจท างาน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันอย่างดี และท างาน ด้วยใจทางหน่วยงานหลายๆแห่งจึงได้ให้
ความส าคัญจัดการอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพการเรียนรู้ตาม
รอยพระยุคลบาทการน าเอาหลักธรรมตามรอยพระยุคลบาทมาใช้ในการด าเนินชีวิตและการท างานน้อม น าพระ
บรมราโชวาทมาเป็นแบบอย่างและหลักการในการท างานเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท หลักการ  9 
ประการที่ข้าราชการมุ่งมั่นน าไปประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 

องค์การบริหารส่วนต าบล คือ หน่วยการปกครองท้องถ่ินในระดับต าบลเป็นองค์กรการเมืองท้องถ่ิน
ที่มีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งตัวแทนแต่ละหมู่บ้านเข้ามาด าเนินงานในฐานะสมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบลดังนั้นโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้จึงเป็นโครงการหนึ่งที่หวังที่จะให้เกิดการสร้างความ
เข้าใจสร้างสัมพันธภาพและสร้างศักยภาพในการท างานร่วมกันอย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนต่อสังคมอย่างจริงจังและเพื่อสร้างพลังให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและได้คุณภาพตามนโยบาย
และเพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไปด้วยเหตุน้ีจึงได้จัดท าโครงการอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการและ
พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ข้ึน 
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3. วัตถุประสงค์ 

3.๑ เพื่อให้ ผู้เข้ารับการอบรมได้ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมท าได้รับการเพิ่มพูนความรู้
พัฒนาทักษะความสามารถประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างทีมงานอัน
จะน ามาซึ่งประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน 

3.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการพัฒนาท้องถ่ินและสร้าง
เปูาหมายร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรมการพัฒนาการท างานแบบบูรณาการพัฒนาทัศนคติที่ดีปลูกฝังจิตส านึกทั้งต่อ
องค์กรต่อผู้อื่นต่อตนเองและสาธารณะเพื่อมุ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ
เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของท้องถ่ินต่อไป 
      3.3  เพื่อให้ ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้วิธีการ กระบวนการใหม่ ๆเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์และเกิดผลดีต่อองค์กรและชุมชน 

3.4 เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ 
3.5 เพื่อสร้างพลังในการท างานให้กับ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการ

และพนักงานจ้าง 

4. วิธีด าเนินงาน 
4.๑  จัดท าโครงการเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
4.๒ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนวิทยากร 
4.๓ ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ 
4.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและส ารวจเส้นทางสถานที่จัดอบรมฯ 
4.5 น า คณะเดินเข้ารับการฝึกอบรมตามสถานที่วันเวลาที่ก าหนด 
4.๖ สรุปและประเมินผลการฝึกอบรมก่อนและหลังการด าเนินโครงการ (แบบสอบถาม) 
4.๗ รายงานผลการฝึกอบรมตามโครงการ 

5. เป้าหมาย 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการและพนักงาน ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าจะหลุงและผู้สังเกตการณ์จ านวน  50  คน 

6. ระยะเวลาด าเนินงาน 
ระหว่างเดือน ตุลาคม  2560  ถึง  เดือนกันยายน  2561 

7. สถานท่ีด าเนินงาน 
- อบรม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
- ศึกษาดูงาน....................................................................  

8. งบประมาณ  
งบประมาณจ านวน   200,000  บาท  (สองแสนบาทถ้วน) 

9. หน่วยงานรับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง 
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10.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
10.๑ ท าให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมท าได้รับการเพิ่มพูนความรู้

พัฒนาทักษะความสามารถประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างทีมงานอัน
จะน ามาซึ่งประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน 

10.2 ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการพัฒนาท้องถ่ินและสร้าง
เปูาหมายร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรมการพัฒนาการท างานแบบบูรณาการพัฒนาทัศนคติที่ดีปลูกฝังจิตส านึกทั้งต่อ
องค์กรต่อผู้อื่นต่อตนเองและสาธารณะเพื่อมุ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ
เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของท้องถ่ินต่อไป 

10.3 ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้วิธีการ กระบวนการใหม่ ๆเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์และเกิดผลดีต่อองค์กรและชุมชน 

10.4 ท าให้ได้เสริมสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบแก่ผู้เข้ารับการอบรม 
10.5 ท าให้ได้สร้างพลังในการท างานให้กับผู้เข้ารับการอบรม 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
ตัวอย่างท่ี 2 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการรักน้ า  รักป่า  รักษาแผ่นดิน  

2. หลักการและเหตุผล 
ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะปุาไม้  แม่น้ า  ล าคลอง เป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรธรรมชาติซึ่งปัจจุบันน้ี

การอนุรักษ์ดูแลหวงแหนน้ันค่อนข้างจะไม่ได้รับการดูแลจากชุมชนเท่าที่ควร เป็นเหตุให้มีการบุกรุก โดยบุคคล
บางจ าพวกซึ่งมีความเห็นแก่ตัวมุ่งแต่จะกอบโกยผลประโยชน์ใส่ตน ประชาชนยังให้ความส าคัญน้อย โดยลืมคิดไป
ว่าในอนาคตน้ันลูกหลานจะไม่มีให้เห็น และจะน าไปสู่ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ติดตามมา เช่น เกิดภาวะโลก
ร้อน ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล และเมื่อฝนตกก็ท าให้ไม่มีปุาปูองกันการชะลอความแรงของน้ าจึงท าให้เกิดน้ าท่วม 
โดยฉับพลันสร้างความเสียหายให้กับชุมชนดังปรากฏเป็นข่าวอยู่ประจ า 

อาศัยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
6) พ.ศ. 2552  มาตรา  67  (7) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง เป็นหน่วยงานหนึ่ง ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ว ยังส่งเสริม
การจัดกิจกรรมการก่อสร้างและซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ า สระน้ าสาธารณะ หรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ า
ในพื้นที่ 

เพื่อให้ความส าคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่และชุมชน เพื่อปลูกจิตส านึกให้แก่
เยาวชน ประชาชน ในชุมชนรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบจาก
ปัญหาที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารต าบลท่าจะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  จึงได้จัด โครงการรักน้ า 
รักปุา รักษาแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
ต่อไป   
 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื่อสนองพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดลุยเดช ในการจัดการ
ทรัพยากรน้ าและการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูก 

3.2 เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้
และแหล่งต้นน้ าล าธารให้คงอยู่อย่างยั้งยืน โดยการปลูกต้นไม้และดูแลปุาไม้ 

3.3 เพื่อปลูกฝังจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการบ ารุง  ดูแล  รักษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มคีวามอุดมสมบูรณ์ 

3.4 เพื่อให้แหล่งน้ าและพื้นปุาฟื้นคืนสู่สภาพเดิม มีความอุดมสมบูรณ์ และสามารถแก้ไขปัญหาความ
แห้งแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน 
 
4. เป้าหมาย  จ านวน  600  คน 

ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน , สมาชิกสภา อบต.ท่าจะหลุง , ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง , ครู
และนักเรียน จากโรงเรียนในพื้นที่ต าบลท่าจะหลุง , กลุ่มพลังมวลชนต่างๆในต าบลท่าจะหลุง  และประชาชนใน
พื้นที่ต าบลท่าจะหลุง  ทั้ง  ๑๐  หมู่บ้าน  โดยแยกเป็นรายกิจกรรม  ดังนี้ 
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กิจกรรม ก่อสร้าง/ซ่อมแซมฝุายชะลอน้ าล้น  จ านวน  200  คน 
กิจกรรม การปลูกต้นไม ้    จ านวน  300  คน 
กิจกรรม อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ  จ านวน  100  คน  

 
5.  วิธีด าเนินการ 

5.1  เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 
5.2  ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการด าเนินงานแต่ละด้าน 
5.3  ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5.4  จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ ตามโครงการ  
5.5  ประชาสัมพันธ์โครงการฯ   

- แจ้งหนังสือให้ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบ 
- ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวแบบไร้สายขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง 
- แจ้งหนังสือเชิญให้แก่ผู้น าชุมชน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง 

หน่วยงานต่างๆ และประชาชนแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม 
5.6  เตรียมพื้นที่และด าเนินงานตามโครงการฯ โดยแยกเป็นกิจกรรมดังนี้ 
 กิจกรรม ก่อสร้าง/ซ่อมแซมฝุายชะลอน้ าล้น 
 กิจกรรม การปลูกต้นไม ้
 กิจกรรม อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ 
5.7 รายงานผลการด าเนินงานและสรุปผลโครงการเสนอต่อผู้บริหารท้องถ่ินทราบ 

 
6. สถานท่ีด าเนินการ 

กิจกรรม ก่อสร้าง/ซ่อมแซมฝุายชะลอน้ าล้น   ณ  คลองนาลุง  หมู่ 5 บ้านส าโรง  ต าบลท่าจะหลุง 
กิจกรรม การปลูกต้นไม ้ ณ  พื้นที่สาธารณประโยชน์ ต าบลท่าจะหลุง 
กิจกรรม อบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง 

 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 

ระหว่าง เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2560  ถึง เดือน กันยายน  2561 
 

8  .งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณ จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 งานอนุรักษ์แหล่งน้ า

และปุาไม้  งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอยรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ 
โครงการท้องถ่ินไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ,โครงการบวชปุา , โครงการรักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน เพื่อจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามโครงการที่ผู้บริหารฯอนุมัติ  

รวมเป็นเงินท้ังสิ้น  50,000  บาท 
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9. หน่วยงานรับผิดชอบ 
  -กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง 
 

10. การติดตามประเมินผล 
 - สังเกตการมีส่วนร่วม 

11. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1 1.1 ประชาชนส านึกในพระมหากรุณาธคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดลุยเดช และ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติ ต้นน้ าล าธาร และทรัพยากรปุาไม้ 10.2 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม  

11.2 ประชาชนมีชีวิตที่ดีข้ึน เนื่องจากมีแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
 1 1.3 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง มีพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณเพิ่มมากขึ้น 
 1 1.4 ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและปุาไม้และน าไปสู่การช่วยกัน
ดูแลรักษาความสมดุลของผืนแผ่นดิน 
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ตัวอย่างท่ี 3 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ีฐานทรัพยากรท้องถิ่นต าบลท่าจะหลุง  สนองพระราชด าร ิโดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
จะหลุง อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  ได้เสนอขอพระราชทานพระราชานุญาตเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) โดยการ
ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างกระบวนการความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการด าเนินกิจกรรมการจัดท า
ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน ทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อที่จะรักษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป  และเพื่อให้การด าเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  ประสบความส าเร็จเป็นผลประโยชน์แท้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้แจ้งแนวทางการด าเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ) ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ทราบและมอบหมายให้นายอ าเภอ พิจารณาคัดเลือกองค์กร
ปกครองท้องถ่ินที่มีความเหมาะสมเข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย อ าเภอละ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

 องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยบริหารประเทศที่เล็กที่สุดที่ต้องดูแลการศึกษา ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดูแลประโยชน์สุขของชุมชน และมีภารกิจในการท าแผนพัฒนาเกษตรของชุมชน
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้รับคัดเลือกจากอ าเภอโชคชัย  จังหวัด
นครราชสีมา และมีความประสงค์เข้าร่วมสนองพระราชด าริ ในโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ)องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องทราบใน
เรื่องข้อมูลทางกายภาพ ข้อมูลชีวภาพ เศรษฐกิจ  สังคม ศักยภาพของชุมชน และภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อน าภูมิปัญญา
นั้นไปพัฒนาต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ท าให้เป็นมาตรฐานสากล องค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่ไม่มี
บุคลากร ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องประสานกับชุมชน และโรงเรียนในการด าเนินงานให้เป็นไปจนกว่าบรรลุวัตถุประสงค์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบล ท่าจะหลุง  ได้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชด าริตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ) ตั้งแต่ปี 2558 ไดด้ าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร ทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา เกิดการเรียนรู้ระหว่างคนในชุมชน มีการพัฒนาบุคลากร และได้ด าเนินการจนถึงปี พ.ศ.2561 
เพื่อสนองงานโครงการพระราชด าริ ฯ เพื่อที่จะรักษาและอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรต าบลท่าจะหลุงให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ของชุมชน ต าบล อ าเภอ จังหวัดและประเทศต่อไป 

3.วัตถุประสงค์ 
 1.เพื่อร่วมสนองพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ท้องถ่ิน 
 2.เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โรงเรียนและเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่  
 3.เพื่อร่วมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถ่ินและสามารถน ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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 4.เพื่อจัดต้ังศูนย์อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้องถ่ินต าบลท่าจะหลุง เป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชนและเผยแพร่ 
 5.เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชน ท านุบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี สืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรม
อันดีให้คงอยู่สืบไป 
 6.เพื่อศึกษาทรัพยากรทั้ง 4 ด้าน ได้แก่  พืช   สัตว์  ชีวภาพ  ภูมิปัญญา แล้วต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 

4.กลุ่มเป้าหมาย  
 1.ชาวบ้านทั้ง 10 หมู่บ้านในเขตต าบลท่าจะหลุง 
 2.ครูและนักเรียนในเขตต าบลท่าจะหลุง ทั้ง 2 โรงเรียน 
 3.ผู้น าชุมชน  ปราชญ์ชาวบ้าน  พระภิกษุสงฆ์ 
 4.ผู้ที่สนใจทั้งในเขตพื้นที่ต าบลท่าจะหลุง และในพื้นที่ใกล้เคียง 
 5.หน่วยงานภาคเอกชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ 
 6.หน่วยงานโรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ 

5.สถานท่ีด าเนินการ 
 1. พื้นที่ปุาสาธารณประโยชน์ (ปุาท าเล) บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่  10  
 2. พื้นที่หมู่บ้าน ทั้ง 10 หมู่บ้าน  

6.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2560 ถึงวันที่  30  กันยายน  2561  

7.วิธีการด าเนินการ 
1. ขั้นเตรียมการ  
1.1 ประชุมสภาฝุายบริหาร  เพื่อแจ้งรายละเอียดการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
1.2 วางแผนการบริหาร แผนด าเนินงาน แผนติดตามผลการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
2.ขั้นด าเนินงาน  
2.1 ด าเนินการจัดท าโครงการฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
2.2 ด าเนินการปรับปรุงค าสั่งคณะด าเนินงาน  ค าสั่งอนุกรรมการ ประกาศคณะด าเนินงาน ประกาศ

อนุกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
2.3 ด าเนินงานตามแผนพร้อมสรุปค่าใช้จ่ายตามแผนบริหาร แผนด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
2.4สรุปและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร แผนด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
2.5 วิเคราะห์ผล ปรับปรุง พัฒนางาน 
2.6 รายงานผลการด าเนินงาน ให้ อพ.สธ.ทราบอย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 
3.ขั้นประเมินผล 
3.1 จัดท าตัวช้ีวัดการประเมินผลการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
3.2 วางแผน ติดตามและประเมินผลในปีต่อไป 
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4. ปฏิทินการด าเนินโครงการ 

ล าดับที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ประชุมสภาฝุายบริหาร 
เพ่ือแจ้งรายละเอียดการ
ด าเนินงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น  

            

2 วางแผนการบริหาร แผน
ด าเนินงาน แผนติดตามผล
การด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 

            

3 ด าเนินการจัดท าโครงการ
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

            

4 ด าเนินการ ปรับปรุงค าสั่ง
คณะด าเนินงาน  ค าสั่ง
อนุกรรมการ ประกาศคณะ
ด าเนินงาน ประกาศ
อนุกรรมการด าเนินงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

            

5 ด าเนินงานตามแผนพร้อม
สรุปค่าใช้จ่ายตามแผน
บริหาร แผนด าเนินงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

            

6 สรุปและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหาร 
แผนด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 

            

7 วิเคราะห์ผล ปรับปรุง 
พัฒนางาน 

            

8 รายงานผลการด าเนินงาน
ให้ อพ.สธ.ทราบอย่างน้อย
ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 

            

9 จัดท าตัวชี้วัดการ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

            

10 วางแผน ติดตามและ
ประเมินผลในปีต่อไป 

            

 
8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง   อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
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9.งบประมาณ 
อ้างถึงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  แผนงานการเกษตร  งานอนุรักษ์

แหล่งน้ าและปุาไม้  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้จ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารีฐานทรัพยากรท้องถ่ินต าบลท่าจะหลุง สนองพระราชด าริ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง 
อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  (ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน อพ.สธ.ต าบลท่าจะหลุง) หน้า 20  จ านวนเงิน 
300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)  เพื่อด าเนินงานตามแผนบริหาร แผนด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง สามารถด าเนินงานตามภารกิจในการสนอง               พระราชด าริ 
ฯ และจัดต้ังศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถ่ิน 
 2.เยาวชน คนในท้องถ่ินมีจิตส านึกรัก ดูแล คุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินของ
ตน ไม่ท าลานฐานทรัพยากรท้องถ่ินเหล่าน้ันให้หมดไป เกิดการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
 3.องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง เป็นแหล่งเรียนรู้เผยแพร่งานฐานข้อมูลด้านทรัพยากรท้องถ่ินให้
เยาวชน คนในชุมชนและหน่วยงานที่สนใจ 
 4.คนในชุมชนร่วมกันท านุ บ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน สู่การสร้างนวัตรกรรมใหม่ 
สามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้คนชุมชนเกิดรายได้  
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ตัวอย่างท่ี 4 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพประจ าปีงบประมาณ 2561  

2. หลักการและเหตุผล   
 จากสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทย  มีการเปลี่ยนแปลงและซับซ้อนข้ึนอย่างต่อเนื่อง         จากส่วน

หนึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การแผ่แนวความคิดเรื่องการด ารงชีวิตจากทางสื่อมวลชนตะวันตกรวมทั้งการ
ถูกบีบรัดทางสังคมในแต่ละบุคคล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดผลกระทบต่อการพัฒนาสตรีเพื่อการพัฒนาชุมชนใน
พื้นที่ต าบลท่าจะหลุง  เนื่องจากยังขาดประสบการณ์ในการด ารงชีวิตที่จะรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม  
วัตถุ  วัฒนธรรม  และค่านิยมต่างๆ ซึ่งอาจจะแสดงออกมาทางด้านพฤติกรรมการเลียนแบบ    การแสดงออก  ที่
ไม่เหมาะสมต่อสังคมส่วนรวม ดังนั้นเพื่อที่จะช่วยปูองกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่อาจเกิดข้ึนได้  จึงควรที่จะ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพในเชิงบวก  เพื่อที่จะช่วยในการสนับสนุนการสร้างโอกาสและสร้างภูมิคุ้มกันในการ
ด าเนินชีวิตต่อไป 

  องค์การบริหารส่วนต าบล ท่าจะหลุง ได้ตระหนักถึงการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การคุ้มครอง
ดูแลพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของประชาชนที่สนใจให้มีโอกาสเข้าถึงบริการทางสังคม  จึงได้จัดท าโครงการ อบรม
ส่งเสริมอาชีพ ประจ าปี งบประมาณ   2561  เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน  โดยการเสริมสร้างทักษะ    ด้าน
อาชีพให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรีและประชาชนที่สนใจข้ึน  เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่จะมีกิจกรรมส่งเสริมที่เป็นประโยชน์  
งานพัฒนาชุมชน  สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมในการท าอาชีพเสริม  เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  มี
คุณค่า  สร้างความรักความสามัคคี  ลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว  โดยส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับประชาชนต าบล
ท่าจะหลุง   

   
3. วัตถุประสงค์ 

          1.  เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แกก่ลุ่มพัฒนาสตรีต าบลท่าจะหลุง 

  2.  เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน 

 3.  เพื่อส่งเสริมและจัดต้ังกลุ่มอาชีพในต าบล ท่าจะหลุง 

 4.  เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 

 5.  เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนพึ่งตนเอง ตลอดจนมีการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญา 
      เศรษฐกิจพอเพียง 

 
4. กลุ่มเป้าหมาย 
 

      กลุ่มพัฒนาสตรีต าบลท่าจะหลุง จ านวน 145  คน   
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5.  การด าเนินงาน 
    1. เสนอโครงการต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง 
                 2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  
                 3. จัดท าแผน เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร สื่อ ที่ใช้ในการอบรม 
                4. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
                 5. จัดท าโครงการ โดยแบ่งเป็น  2  กิจกรรม  ดังนี ้
   1.  กิจกรรมการจัดดอกไม้สด ดอกไม้จัน และพวงหรีด 
   2.  กิจกรรมการท าขนมไทย  
                  6. ติดตาม  ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 
6. สถานท่ีด าเนินงาน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุงระยะเวลาด าเนินการ 
  ระหว่าง เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
 
7. งบประมาณ 

   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (ส านักงานปลัด) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ของชุมชน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทโครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าโครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพฯ ตามโครงการที่ผู้บริหารฯอนุมัติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จ านวน 60,000 
บาท (-หกหมื่นบาทถ้วน-)  
  สามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ตามความเหมาะสม  ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบล ท่าจะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.  ไดค้วามรู้และทักษะด้านอาชีพให้แกก่ลุ่มพัฒนาสตรีต าบลท่าจะหลุง 

  2.  ประชาชนไดโ้อกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน 

 3.  ประชาชนได้ส่งเสริมและจัดต้ังกลุ่มอาชีพในต าบลท่าจะหลุง 

 4.  ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว 

 5.  ประชาชนสามารถพึ่งตนเอง ตลอดจนมีการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ           
      พอเพียง 
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1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 
ตัวอย่างท่ี 5 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพประจ าปีงบประมาณ 2561  

2. หลักการและเหตุผล 
ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลายมาก

ข้ึนกว่าในอดีต ที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  ยังส่งผล
ถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบ
วินัย ซึ่งท าให้ภูมิคุ้มกันของเด็กเยาวชนในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหา   ต้องขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆ 
ของสังคมตามมา เช่น ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท   ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด   ปัญหาการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน   ปัญหาการติดเกมส์   ส าหรับประชาชนทั่วไป   ได้แก่ปัญหาการท างานที่ไม่มี
ความสุข  ปัญหาความสามัคคีในองค์กร  เป็นต้น  

  

ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องให้ความรู้และเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้กับนักเรียน  นักศึกษา และเยาวชน ให้ได้มี 
“จิตส านึกที่ถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม อันมั่นคง” เพื่อเป็น “ภูมิคุ้มกัน” ให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ทั้ง
ในครอบครัว สถานศึกษา สามารถเป็นเกราะปูองกันอย่างรู้เท่ารู้ทัน รู้กัน รู้แก้ได้ ตามสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน
ท าให้สังคมแข็งแรง รวมเป็น “พลังแผ่นดิน” ช่วยกันก าจัดให้ปัญหาเหล่าน้ันหมดไปจากสังคมไทยให้เป็น “สังคม
น่าอยู่” อันเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นพลานุภาพของชาติสืบไป 
 

การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของเยาวชนนับแต่วัยเด็กถือได้ว่าเป็นการบ่มเพาะจิตใจอีกรูปแบบ
หนึ่งที่สามารถสร้างเกราะปูองกันให้กับเยาวชนในการขาดคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง และ
บุคคลหลายฝุายในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา ร่วมกันสร้างองค์แห่งความรู้เพื่อภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน  
ไปสู่ความประพฤติที่ดีงามและเป็นแบบอย่างของสังคม  ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
ให้กับเยาวชน  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง จึงได้จัดท าโครงการอบรมคุณธรรม  จริยธรรม ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61  ข้ึน 
 
3.  วัตถุประสงค์ 

3.๑ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมให้กับเยาวชนได้รู้จักการน าหลักธรรมไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
3.๒ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถ่ินให้เป็นคนดี มีความรักสามัคคี และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
3.๓ เพื่อให้เด็ก และเยาวชน สามารถพัฒนาตนเอง ให้คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น รู้หน้าที่ที่ต้องท า 
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4.  เป้าหมาย 

4.1 ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านข้ีตุ่น และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองกก  
ตั้งแต่ระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปี่ที่ ๑ – ๓      จ านวน   120  คน 

4.2 ผู้สังเกตุการณ์ ได้แก่  
- เจ้าหน้าที่ อบต.       จ านวน      6  คน 
- คณะครู       จ านวน    10  คน    

            รวมทั้งสิ้น   ๑36  คน 
 
5.  สถานท่ีด าเนินงาน 

-  ณ ศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรมและปูองกันยาเสพติด วัดยองแยง ต าบลหนองระเวียง  อ าเภอเมือง   
จังหวัดนครราชสีมา 
 
6.  วิธีด าเนินงาน 

6.๑ เสนอโครงการเพื่อให้ผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
6.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามโครงการฯ 
6.๓ ประสานไปยังสถานศึกษา เพื่อให้เข้าร่วมกิจกรรม 
6.๔ ประสานไปยังศูนย์ฝึกอบรมคุณธรรมและปูองกันยาเสพติด วัดยองแยงเพื่อขอใช้สถานที่ 
6.๕ ด าเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม และจริยธรรม 
6.๖ สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 

 
7.  ระยะเวลาด าเนินงาน 

ระหว่างวันที่  ตุลาคม  2560 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕61 
 

8.  งบประมาณ  
      งบประมาณในการจัดท าโครงการ จ านวน  50,000 บาท (สี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  
ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ  ตามรายละเอียดแนบท้ายโครงการ 
 
9.  หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ส่วนการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  อ าเภอโชคชัย   
จังหวัดนครราชสีมา 
 
10.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

10.๑ เยาวชนมีคุณธรรม และจริยธรรม สามารถน าหลักธรรม ไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
10.๒ เด็ก และเยาวชนในท้องถ่ิน มีความรักสามัคคี เป็นคนดี และกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
10.๓ เด็ก และเยาวชน พัฒนาตนเอง คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น รู้หน้าที่ที่ต้องท า  
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มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 
2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าท่ีให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการท่ีด ี

 
ตัวอย่างท่ี 6 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
2. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  ได้ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดี ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ โดย
มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการใน
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อลดระยะเวลาและข้ันตอนในการติดต่อราชการ และเป็นการ
สร้างความประทับใจให้กับประชาชนผู้เข้ารับการบริการจากภาครัฐ เป็นการจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาค
ราชการมากขึ้น และได้รับแจ้งการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปฏิบัติ ในการลดข้ันตอน
การปฏิบัติงานตามกระบวนงาน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่งที่ท างาน
ใกล้ชิดกับประชาชนเป็นอย่างมาก รู้ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีภารกิจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติม ถึง
ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๖๖, ๖๗ (๑) - (๙)  ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม และด าเนินการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข พัฒนาความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิต แก่ท้องถ่ิน เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดยส่วนรวม ซึ่งแนวทางที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง ได้ยึดถือปฏิบัติอยู่โดย
ให้ความส าคัญต่อประชาชนซึ่งเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุงให้มากที่สุด โดยยึดแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ประกอบกับประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง ลงวันที่ ๒๙  ตุลาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การบวนงานบริหารที่
ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน โดยก าหนดกระบวนงานไว้  ๑๑  กระบวนงานตามที่
กระทรวงมหาดไทยได้แนะน าให้ลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนและปฏิบัติให้สอดคล้องตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  ซึ่งคณะท างานปรับปรุง
ข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  ได้เห็นชอบให้ปรับปรุงและ
เพิ่มเติมกระบวนงานเพื่อบริการประชาชนและก าหนดระยะเวลาให้บริการ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง ได้ให้ความส าคัญในการน ากระบวนงานที่ให้บริการประชาชนมาต่อ
ยอดให้เกิดความกระจ่างในแต่ละกระบวนงานมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ดังนั้น จึงได้
จัดท าโครงการปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติราชการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  ข้ึน  
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3 วัตถุประสงค์ 
 3.๑ เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส สามารถวัดผล
การด าเนินการได ้
 3.๒ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็ว สะดวกและถูกต้อง  
 3.๓ เพื่อให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได ้
 3.๔ เพื่อให้บุคลากรมีการปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มารับการบริการ และลดข้ันตอนที่ไม่จ าเป็นลง 
 
4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  ร้อยละ  ๖๐  มีความพึงพอใจในการให้บริการ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  
 
5. วิธีการด าเนินการ 
 โครงการ ปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติราชการให้บริการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ 61 มีวิธีการ
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 5.๑ เขียนเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ  
 5.๒ ศึกษากระบวนการท างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันว่ามีกระบวนการในการให้บริการ ซึ่งแต่ละข้ันตอน
สามารถยืดหยุ่นได้มากน้อยเพียงใด ใช้เวลาแต่ละข้ันตอนและเวลารวมในการให้บริการทั้งหมดเป็นเวลาเท่าไร มี
ใครร่วมปฏิบัติงานบ้าง รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

5.๓ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
5.๔ จัดประชุมปรึกษาหารือคณะท างานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  เพื่อท าการ

ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติงานราชการของกระบวนการงานบริการ  
5.๕ รายงานผลกระบวนการงานปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  ให้นายกองค์การ 

บริหารส่วนต าบลได้รับทราบ 
5.๖จัดท าประกาศกระบวนงาน ข้ันตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประชาสัมพันธ์ให ้

ประชาชน ได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 5.๗ จัดท าตู้รับฟังความคิดเห็น  
 5.๘ จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจ  
 5.๙ ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ (แบบสอบถาม)  
 5.๑๐ สรุปและติดตามผลโครงการ  
 5.๑๑ รายงานโครงการฯ ต่อผู้บังคับบัญชา  
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตั้งแต่เดือน  ตุลาคม  ๒๕60   – เดือนกันยายน  ๒๕61 
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7. สถานท่ีด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

8. งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ 61  ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ตามความจ าเป็นและเป็นไปโดยประหยัด 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 10.๑ ท าให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส สามารถวัดผล
การด าเนินการได ้
 10.๒ ท าให้ประชาชนได้รับการบริการที่รวดเร็ว สะดวกและถูกต้อง  
 10.๓ ท าให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได ้
 10.๔ ท าให้บุคลากรมีการปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มารับการบริการ และลดข้ันตอนที่ไม่จ าเป็นลง 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ี

ประจักษ์ 
 
ตัวอย่างท่ี 7 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมเทิดพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เน่ืองใน “ วันแม่แห่งชาต ิ”   
 
2. หลักการและเหตุผล 
 วันแม่แห่งชาติ หรือที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า  “วันแม่“ ทุกคนรับทราบและซาบซึ้งกันดี  
เนื่องจากวันส าคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถคือ วันที่ ๑๒   
สิงหาคม  อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพและถือว่าเป็นวันแม่ของชาติด้วย   แต่เดิมนั้น วันแม่ของชาติได้
ก าหนดเอาไว้วันที่ ๑๕  เมษายนของทุก ๆ ปี ทั้งนี้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีประกาศรับรอง  เมื่อวันที่  ๒๓   
กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๔๙๓  ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่ของส านักวัฒนธรรมฝุายหญิง สภาวัฒนธรรม
แห่งชาติผู้รับมอบหมายให้จัดงาน วันแม่ มาตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๓ เป็นครั้งแรกเป็นต้นมา  ต่อมาถึง 
พ.ศ.  ๒๕๑๙  ทางราชการได้เปลี่ยนใหม่ให้ถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ คือ วันที่ ๑๒  สิงหาคม  เป็นวันแม่แห่งชาติ  เริ่มในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
 

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และส านึกในพระ มหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกร
ชาวไทย   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัด โครงการกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  “วันแม่แห่ งชาติ”  ข้ึน  เพื่อ
ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ ให้ประชาชนได้แสดง
ความกตัญญูกตเวที และแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์  ตลอดจนเพื่อให้ลูกได้ระลึกถึงพระคุณและแสดงความ
ห่วงใยต่อแม่  ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูงและมีบทบาทส าคัญต่อครอบครัวและสังคม ในวันที่  12  สิงหาคม  
2561  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
    ๑. เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถฯ 

๒. เพื่อเทิดทูนพระคุณของแม่ และยกย่องบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัวและสังคม 
๓. เพื่อให้ประชาชน เด็กและเยาวชนในต าบลท่าจะหลุง ได้แสดงออกถึงความรักความกตัญญู

กตเวทีต่อแม ่
 
4. เป้าหมายของโครงการ 

๑. ประชาชนทั้ง  ๑๐ หมู่บ้านในเขตพื้นที่ต าบลท่าจะหลุง  
๒. หน่วยงานราชการในพื้นที่ต าบลท่าจะหลุง 
3. กลุ่มพลังมวลชนต่างๆในพื้นที่ต าบลท่าจะหลุง  

 

http://www.tungsong.com/Impotant_day/Queen/QueenDay.asp
http://www.tungsong.com/Impotant_day/Queen/QueenDay.asp
http://motherday.tlcthai.com/
http://www.tungsong.com/Impotant_day/Queen/QueenDay.asp
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๕. สถานท่ีด าเนินการ  
    องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  
 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ  
   วันที่  ๑๒  เดือน สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕ 61 
 
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  
 
๘. งบประมาณ 
   ใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง   จ านวน  25,000 บาท    โดยแยก
รายละเอียดดังนี ้

- ค่าจ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียงและไฟประดับ    เป็นเงิน  ๘,๐๐๐  บาท  
- ค่าจ่างเหมาจัดเตรียมเวที เช่น จัดเตรียมดอกไม้และต้นไม้ประดับเวที ผูกผ้าสีตกแต่งเวที 

          เปน็เงนิ  ๕,๐๐๐  บาท  
- ค่าจัดซื้อพลุ จ านวน  ๙  กระบอกๆละ ๓๐๐ บาท   เป็นเงิน  2,๗๐๐  บาท 
- ค่าจัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์  ขนาด ๑.๒๐X๒.๔๐ เมตร จ านวน 2 ผืนๆ  ละ 300 บาท  

เป็นเงิน     6๐๐  บาท  
- ค่าจัดซื้อเทียนถวายพระพร      เป็นเงิน  ๑,๐๐๐  บาท  
 - ค่าจัดซื้อกรวยกระทงดอกไม้      เป็นเงิน     500  บาท  

- ค่าจ้างเหมาจัดท าใบประกาศเกยีรติคุณพร้อมเข้ากรอบ จ านวน 10 อันๆละ 120 บาท
  

เป็นเงิน  1,2 00  บาท  
 - ค่าจัดซื้อของรางวัลส าหรับแม่ดีเด่น จ านวน  10  ช้ินๆละ 200 บาท  เป็นเงิน  2,000  บาท  
 - ค่าจัดซื้อ ธงชาติ   จ านวน  20  ผืนๆละ 100 บาท เป็นเงิน  2,000  บาท  
 - ค่าจัดซื้อ ธงตราสัญลักษณ์  จ านวน  20  ผืนๆละ 100 บาท เป็นเงิน  2,000  บาท   
 
๙. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

  ๑. ประชาชนต าบลท่าจะหลุง ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
  ๒ . ประชาชนในต าบลท่าจะหลุง  ไดร้ าลึกและเทิดทูนพระคุณของแม่ และยกย่องเชิดชูบทบาท
ของแม่ที่มีต่อครอบครัวและสังคม 
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1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพ
ยวรางกูร รัชกาลท่ี 10 
 
2. หลักการและเหตุผล 

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพ
ยวรางกูร รัชกาลที่ 10   ได้เวียนมาบรรจบครบรอบ ในวันที่  28  กรกฎาคม  2561     ซึ่งเป็นวันที่ประชาชน
ชาวไทยทั้งประเทศได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี เพื่อถวายเป็นราชสักการะต่อองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และ
บ าเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศล  แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ซึ่งเป็นองค์ประมุขของประเทศไทย 
 

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดท าโครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255 9 ข้ึน ในวันที่  
28  กรกฎาคม  2561 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.๑ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 

3.๒ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพ
ยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

3.3 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน ในการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน เช่น ท า
ความสะอาดบ้านเรือน ร่วมกันท าความสะอาดสถานที่สาธารณประโยชน์ของชุมชน ฯลฯ เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศล 
 
4. เป้าหมาย 
             4.๑ ประชาชนทั้ง  ๑๐  หมู่บ้านในเขตพื้นที่ต าบลท่าจะหลุง ได้รวมพลังแสดงความจงรักภักด ี

4.๒ หน่วยงานราชการในพื้นที่ต าบลท่าจะหลุง ได้รวมพลังแสดงความจงรักภักดี 
 
5. ขั้นตอนในการด าเนินโครงการ 

5.๑ น าเสนอโครงการจัดกิจกรรมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
รัชกาลที่ 10 เพื่อเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง 

5.๒ แต่งตั้งคณะท างานฝุายต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการฯ 
5.๓ ประสานงานกับผู้น าทุกหมู่บ้านเพื่อคัดเลือกพ่อดีเด่น 
5.๔ ประสานงานกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ต าบลท่าจะหลุงเพื่อเข้าร่วมโครงการ       
5.๕ ด าเนินงานตามโครงการฯ 
5.6 รายงานผลการด าเนินการ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
                 วันที่  28  เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕61 
 
7. สถานท่ีด าเนินการ 
                ณ  ลานเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง   
 
8. งบประมาณการด าเนินงาน   
ใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  จ านวน  25,000 บาท    โดยแยกรายละเอียดดังนี ้

- ค่าจ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียงและไฟประดับ    เป็นเงิน  ๘,๐๐๐  บาท  
- ค่าจ่างเหมาจัดเตรียมเวที เช่น จัดเตรียมดอกไม้และต้นไม้ประดับเวที ผูกผ้าสีตกแต่งเวที 

          เปน็เงนิ  ๕,๐๐๐  บาท  
- ค่าจัดซื้อพลุ จ านวน  ๙  กระบอกๆละ ๓๐๐ บาท   เป็นเงิน  2,๗๐๐  บาท 
- ค่าจัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์  ขนาด ๑.๒๐X๒.๔๐ เมตร จ านวน 2 ผืนๆ  ละ 300 บาท  

เป็นเงิน     6๐๐  บาท  
- ค่าจัดซื้อเทียนถวายพระพร      เป็นเงิน  ๑,๐๐๐  บาท  
 - ค่าจัดซื้อกรวยกระทงดอกไม ้     เป็นเงิน     500  บาท  
- ค่าจ้างเหมาจัดท าใบประกาศเกยีรติคุณพร้อมเข้ากรอบ จ านวน 10 อันๆละ 120 บาท   

เป็นเงิน  1,2 00  บาท  
 - ค่าจัดซื้อของรางวัลส าหรับแม่ดีเด่น จ านวน  10  ช้ินๆละ 200 บาท  เป็นเงิน  2,000  บาท  
 - ค่าจัดซื้อ ธงชาติ   จ านวน  20  ผืนๆละ 100 บาท เป็นเงิน  2,000  บาท  
 - ค่าจัดซื้อ ธงตราสัญลักษณ์  จ านวน  20  ผืนๆละ 100 บาท เป็นเงิน  2,000  บาท   
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลทาจะหลุง  
 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

3.๑ ประชาชนในพื้นที่ต าบลท่าจะหลุงได้ร่วมกัน เทิดพระเกียรติและน้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 

3.๒ ประชาชนในพื้นที่ต าบลท่าจะหลุงได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

3.3 ประชาชนในพื้นที่ต าบลท่าจะหลุงได้มี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน ในการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกัน เช่น ท าความสะอาดบ้านเรือน ร่วมกันท าความสะอาดสถานที่สาธารณประโยชน์ของชุมชน ฯลฯ 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
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มิติท่ี 3 การบริหารราชการเพ่ือป้องกันการทุจริต 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 

ตัวอย่างท่ี 9 
1. ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรมการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนท่ี  
 
2. หลักการและเหตุผล 

จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน   การพัฒนาท้องถ่ินให้มีความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็นด้าน
สาธารณูปโภค   และสาธารณูปการ  ด้านการศึกษา   ด้านศาสนาและวัฒนธรรม   ล้วนแล้วเป็นหน้าที่ส าคัญของ
องค์การบริหารส่วนต าบล   ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในระดับ รากหญ้ามากที่สุด   และเป็น
หัวใจส าคัญของการพัฒนา   อีกทั้งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่6) พ.ศ.2552 มาตรา  66 ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการ
พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระทายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  2542 มาตรา  16 ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินเอง  เป็นการ
เสริมสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง  และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนเป็นส าคัญ  

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก อ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการของประชาชนและ
องค์กรอื่นๆ ในเขตพื้นที่ปฏิบัติการและให้ความช่วยเหลือประชาชน อันเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล 
นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546  และเป็นการด าเนินการตามโครงการปรับปรุงข้ันตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  ประจ าปี
งบประมาร  พ.ศ.  2561  ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  ได้ตระหนักเห็นความส าคัญของการบริการประชาชนและ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  ในการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตต าบล  

ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งจะ
เป็นการประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน  จึงจัด กิจกรรม การออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ข้ึน   
 
3. วัตถุประสงค์  

3.1  เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเป็นการประชาสัมพันธ์หน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทราบ  

3.2  เพื่อลดช่องว่าง สร้างความใกล้ชิดระหว่างประชาชนกับ อบต.ให้เพิ่มมากขึ้น 
3.3  เพื่อสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ประชาชน 
3.4  เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดต่อและรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลใน

ทุกด้าน 
3.5  เพื่อปรับปรุงข้ันตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง 
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4. เป้าหมาย  

ประชาชนผู้มาใช้บริการ จ านวน  500  คน   
 
5. วิธีด าเนินงาน 

5.1 จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัติต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการฝุายต่างๆ 
5.3 ประสานงานผู้น าชุมชนทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
5.4 ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้ประชาชนทราบและเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
5.5 ด าเนินการตามกิจกรรมของโครงการ/กิจกรรม 
5.6 รายงานสรุปผลการด าเนินการ 

 
6. ด าเนินบริการตามกิจกรรม ดังนี ้

6.1 จัดท าโครงการ/กิจกรรมผู้เสนอผู้บริหาร 
 6.2 ประสานขอความร่วมมือจากก านัน/ผู้ใหญ่บ้านด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
 6.3 จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และจัดเตรียมสถานที่ด าเนินงาน  
 6.4 ด าเนินการตามโครงการ ดังนี้  

      6.4.1 การให้บริการของส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วย 
           - การให้บริการเกี่ยวกับแผนงานสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ เรื่อง การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการ
ข้ึนทะเบียนผู้สูงอายุ , ผู้พิการ ผู้ติดเช้ือHIVรายใหม่  
                     - รับปรึกษากฎหมายทั่วไป 
                     - บริการรับเรื่อราวร้องทุกข์ 
                     - การให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

        6.4.2 การให้บริการของกองคลัง ประกอบด้วย 
           - การให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเองทุกประเภท  
  - การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องภาษีแก่ประชาชน 

- การส ารวจการช าระภาษีของประชาชนเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
        6.4.3 การให้บริการของกองช่าง ประกอบด้วย 

- การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้าน 
- การส ารวจข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน 

        6.4.4 การให้บริการของกองส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย 
- ให้ค าปรึกษาข้อมูลด้านการเกษตร 

  
7.  สถานท่ีด าเนินการ  
 1. ศาลาวัดบ้านข้ีตุ่น  หมู่ 2  ต าบลท่าจะหลุง 
 2. ศาลาวัดใหม่หนองกก  หมู่ 8  ต าบลท่าจะหลุง  
 3. ศาลาประชาคมบ้านงิ้ว  หมู่ 6   ต าบลท่าจะหลุง 
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8.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่าง เดือน  ตุลาคม   2560   ถึง   เดือน   กันยายน    2561  
 
9.  งบประมาณ 
 ไม่ใช้จ่ายงบประมาณ 
 
10.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด    
 กองคลัง  
 กองช่าง  
 กองส่งเสริมการเกษตร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง   อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  
 
11.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

11.1  สามารถด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์หน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบ  

11.2  ลดช่องว่าง และสร้างความใกล้ชิดระหว่างประชาชนกับ อบต. 
11.3  ประชาชนได้รับบริการทั้งในเรื่องการช าระภาษี, การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รวมทั้งม ี

ความรู้ในเรื่องกฎหมายมากข้ึน 
11.4  ได้รับฟังปัญหา ข้อคิดเห็นและความต้องการของประชาชน และสามารถน ามาปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานและการให้บริการ 
11.5 สามารถลดระยะเวลาและปรับปรุงข้ันตอนในการปฏิบัติราชการ 
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มิติท่ี 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

ตัวอย่างท่ี 10 
 
1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการและพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจะหลุง 

2. หลักการและเหตุผล 

ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการ
ยุคใหม่   ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่าง ๆ    ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่าง 
ๆ  โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  การปรับเปลี่ยนวิธีคิด   วิธีการท างาน   เพื่อแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ   และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ   ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์การเพื่อให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม  การท างานที่เป็นเลิศของ
บุคลากรเป็นสิ่งที่องค์กรทุกแห่งต่างปรารถนาแต่การท างานที่เป็นเลิศนั้นต้องอาศัยบุคลากรที่ตั้งใจท างาน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันอย่างดี และท างาน ด้วยใจทางหน่วยงานหลายๆแห่งจึงได้ให้
ความส าคัญจัดการอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอเพื่อให้บุคลากรท างานอย่างมีประสิทธิภาพการเรียนรู้ตาม
รอยพระยุคลบาทการน าเอาหลักธรรมตามรอยพระยุคลบาทมาใช้ในการด าเนินชีวิตและการท างานน้อม น าพระ
บรมราโชวาทมาเป็นแบบอย่างและหลักการในการท างานเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท หลักการ  9 
ประการที่ข้าราชการมุ่งมั่นน าไปประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 

องค์การบริหารส่วนต าบล คือ หน่วยการปกครองท้องถ่ินในระดับต าบลเป็นองค์กรการเมืองท้องถ่ิน
ที่มีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้ได้มาซึ่งตัวแทนแต่ละหมู่บ้านเข้ามาด าเนินงานในฐานะสมาชิก
องค์การบริหารส่วนต าบลดังนั้นโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้จึงเป็นโครงการหนึ่งที่หวังที่จะให้เกิดการสร้างความ
เข้าใจสร้างสัมพันธภาพและสร้างศักยภาพในการท างานร่วมกันอย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนต่อสังคมอย่างจริงจังและเพื่อสร้างพลังให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและได้คุณภาพตามนโยบาย
และเพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติสืบไปด้วยเหตุน้ีจึงได้จัดท าโครงการอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดู
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการและ
พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ข้ึน 
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3. วัตถุประสงค์ 

3.๑ เพื่อให้ ผู้เข้ารับการอบรมได้ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมท าได้รับการเพิ่มพูนความรู้
พัฒนาทักษะความสามารถประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างทีมงานอัน
จะน ามาซึ่งประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน 

3.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการพัฒนาท้องถ่ินและสร้าง
เปูาหมายร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรมการพัฒนาการท างานแบบบูรณาการพัฒนาทัศนคติที่ดีปลูกฝังจิตส านึกทั้งต่อ
องค์กรต่อผู้อื่นต่อตนเองและสาธารณะเพื่อมุ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ
เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของท้องถ่ินต่อไป 
      3.3  เพื่อให้ ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้วิธีการ กระบวนการใหม่ ๆเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์และเกิดผลดีต่อองค์กรและชุมชน 

3.4 เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ 
3.5 เพื่อสร้างพลังในการท างานให้กับ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการ

และพนักงานจ้าง 

4. วิธีด าเนินงาน 
4.๑  จัดท าโครงการเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ
4.๒ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนวิทยากร 
4.๓ ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ 
4.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและส ารวจเส้นทางสถานที่จัดอบรมฯ 
4.5 น า คณะเดินเข้ารับการฝึกอบรมตามสถานที่วันเวลาที่ก าหนด 
4.๖ สรุปและประเมินผลการฝึกอบรมก่อนและหลังการด าเนินโครงการ (แบบสอบถาม) 
4.๗ รายงานผลการฝึกอบรมตามโครงการ 

5. เป้าหมาย 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการและพนักงาน ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าจะหลุงและผู้สังเกตการณ์จ านวน  50  คน 

6. ระยะเวลาด าเนินงาน 
ระหว่างเดือน ตุลาคม  2560  ถึง  เดือนกันยายน  2561 

7. สถานท่ีด าเนินงาน 
- อบรม ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
- ศึกษาดูงาน....................................................................  

8. งบประมาณ  
งบประมาณจ านวน   200,000  บาท  (สองแสนบาทถ้วน) 

9. หน่วยงานรับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง 
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10.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
10.๑ ท าให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมท าได้รับการเพิ่มพูนความรู้

พัฒนาทักษะความสามารถประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างทีมงานอัน
จะน ามาซึ่งประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน 

10.2 ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการพัฒนาท้องถ่ินและสร้าง
เปูาหมายร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรมการพัฒนาการท างานแบบบูรณาการพัฒนาทัศนคติที่ดีปลูกฝังจิตส านึกทั้งต่อ
องค์กรต่อผู้อื่นต่อตนเองและสาธารณะเพื่อมุ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ
เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของท้องถ่ินต่อไป 

10.3 ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้วิธีการ กระบวนการใหม่ ๆเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์และเกิดผลดีต่อองค์กรและชุมชน 

10.4 ท าให้ได้เสริมสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบแก่ผู้เข้ารับการอบรม 
10.5 ท าให้ได้สร้างพลังในการท างานให้กับผู้เข้ารับการอบรม 

 
 
 
 
 
 
 


