
 

 

แผนปฏิบัติการปองกันการทุจรติ   

(พ.ศ.2562 – 2564) 
 

 

ของ 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
อําเภอกําแพงแสน   จังหวัดนครปฐม 

 



 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
เรื่อง ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  

(พ.ศ.2562 – 2564) 
********************************  

ตามคําส่ังคณะรักษาความสงบแหงชาติ   ท่ี 69/2557 เรื่อง  มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการ หรือแนวทางการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ  โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได  
ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล  เพื่อใหการขับเคล่ือนนโยบายของ 
รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560-2564)  และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป   ซึ่งยุทธศาสตร
ชาติฯ กําหนดยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”   

ดังนั้น  เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม  องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม จึง
แสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต  ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(พ.ศ.2562 – 2564) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหาร
สวนตําบลทุงกระพังโหมตอไป องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม     จึงประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต
ขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม   (พ.ศ.2562 – 2564) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศ
ฉบับนี้  

 
จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  

  
             ประกาศ  ณ  วันท่ี  20   เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2561       

 
 
 

    (นายอนุชา   กุลดิลก) 
  นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 

 

 

 



 

คํานํา  
จากสถานการณการทุจริตที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วตอเนื่อง  และบทเรียนที่ไดรับจาก

การแปลงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ผานมา สูการปฏิบัติ จึงมีการริเริ่ม
แนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหาและสถานการณการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่เปล่ียนแปลงไปในปจจบุัน   
โดยจะตองตอบโจทยตอปญหาหรือสถานการณการทุจริตที่ประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ตองเผชิญอยูจริง  
และเพ่ือใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง  
เพ่ือใหประเทศไทยเปนประเทศที่มีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใส
สะอาด  ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา 
จะมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการ
ทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการ
พิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน  เพ่ือใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดานความ
โปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

ดังนั้น  เพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม  องคการบริหารสวนตําบลทุง
กระพังโหม จึงแสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  (พ.ศ.2562 – 2564) เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมตอไป  
  

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564)  
 ขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 

อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 
...................................... 

หลักการเหตุผล   

ตามคําส่ังคณะรักษาความสงบแหงชาติ   ท่ี 69/2557 เรื่อง  มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบไดกําหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการ หรือแนวทางการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ  โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได  
ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 ก็ไดกําหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล  เพื่อใหการขับเคล่ือนนโยบายของ 
รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560-2564)  และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป   ซึ่งยุทธศาสตร
ชาติฯ กําหนดยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”   

ดังนั้น  เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม  องคการบริหารสวนตําบล           ทุงกระพัง
โหม จึงแสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต ดวยการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมตอไป และเพื่อใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตาน
การทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง  เพื่อใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล ภายใต
วิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ 
๕ ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการ
ทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชน  เพื่อใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ 

 

 

 

วิสัยทัศน         

“พัฒนาทุกดาน  บริการฉับไว ทุงกระพังโหมกาวไกล รับใชประชาชน” 

 

 

สวนท่ี 1 



-2- 

พันธกิจ ( Mission )          

1.สราง/ซอมแซม/ปรับปรงุ ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 
2.ทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
3.จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไมใหเกิดมลพิษ 
4.อนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 
5.สรางงานสรางอาชีพใหกับประชาชน 
6.บริหารงานใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
7.การบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว 

วัตถุประสงคการจัดทําแผน 
1. เพื่อแสดงเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 

2. เพื่อสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต  โดยการเสริมสรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติ

หนาท่ีราชการใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน  ปราศจากการกอใหเกิดขอสงสัยใน

การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกันแหงผลประโยชน และแสวงหาประโยชนโดย

มิชอบ 

3. เพื่อใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง

ท่ีดี 

4. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับวัฒนธรรม

ทองถ่ิน 

5. เพื่อเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีประสิทธิภาพและ

เขมแข็ง 

เปาหมาย 

  ระดับคะแนนการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน

การทุจริตสําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สูงกวารอยละ 50 

ประโยชนของการจัดทําแผน 

1. เปนกลไกและเครื่องมือท่ีสําคัญในการปองกันการทุจริตท่ีจะเกิดข้ึนในองคกรสงผลใหการ

บริหารงานมีความโปรงใส 

2. จัดทําบริการสาธารณะแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดปญหาการทุจริตได 

3. กอใหเกิดความเช่ือมั่น ความพึงพอใจ และศรัทราของประชาชนตอการบริหารงานขององคการ

บริหารสวนตําบล 

4. องคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนปองกันการทุจริตและนําไปสูการปฏิบัติแลวจะสงผลถึงระดับ

คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ดวย 
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แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 3 ป 
(พ.ศ.2562-2564) 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป  
2562 

ป 
2563 

ป 
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการ
ทุจริต 

1.1 สรางจิตสํานึกและความ
ตระหนักแกบุคลากรท้ัง
ขาราชการการเมืองฝาย
บริหาร ขาราชการฝาย
การเมืองฝายสภาทองถ่ิน 
และฝายประจําขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

1.1.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตาม 
อํานาจหนาท่ีใหบังเกิดประโยชนสุขแกประชาชนในทองถ่ิน  
1.โครงการคาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนาบุคลากร ศึกษาดูงาน
ฯลฯ ของ อบต.ทุงกระพังโหม 
2.โครงการเพิ่มศักยภาพผูนําชุมชน ขาราชการ ลูกจาง พนักงานจาง
ฯลฯ อบต.ทุงกระพังโหม 
3.มาตรการประชุมติดตามงานของหัวหนาสวนราชการทุกเดือน 
 

1.1.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการประพฤติตาม 
ประมวลจริยธรรม 
1.มาตรการประกาศใชประมวลจริยธรรมของพนกังานสวนตําบล/ผู
บริหารฯ/สมาชิกสภาฯ 
 

1.1.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักท่ีจะไมกระทําการอันเปน 
การขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 
1.มาตรการใหพนักงานสวนตําบลและเจาหนาท่ีของ อบต.ทุกคนตอง
ติดปายช่ือและตําแหนงขณะปฏิบัติราชการ 
2.การจัดทําคูมือเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน 
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350,000 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 

 350,000 
 
 

350,000 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 

 

 

สวนท่ี ๒ 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป  
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการ
ทุจริต 

1.2 การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกประชาชน
ทุกภาคสวนในทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
1.โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับประชาชนตําบลทุงกระพังโหม 

2.โครงการจัดซื้อ/จัดหาหนังสือพิมพประจําหมูบาน (ภายในตําบล) 
 

1.2.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน 
สาธารณะ 
1.โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพผูมีจิตอาสาภายในตําบล 
2.กิจกรรมการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธเกี่ยวกับภาษีทองถ่ิน 
3.โครงการจังหวัด/อําเภอ/ตําบล เคล่ือนท่ี  
 

1.2.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลัก 
เศรษฐกิจพอเพยีง 
1.โครงการอนุรักษพันธุพืชสมเด็จพระเทพฯ 
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 1.3 การสรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักแกเด็กและ
เยาวชน 

1.3.1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในความซ่ือสัตยสุจริต 
1.โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดหนองปลาไหลอบรมเขาคายคุณธรรม 
จริยธรรมเยาวชนตําบลทุงกระพังโหม 
 

1.3.2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตอตานการทุจริต 
1.โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดหนองปลาไหลอบรมเขาคายพัฒนาผูนํา
เยาวชนตําบลทุงกระพังโหม (ลูกเสือสามัญ) 
 

1.3.3 สรางจิตสํานึกและความตระหนักใหมีจิตสาธารณะ 
1.โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพผูมีจิตอาสาภายในตําบล 
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 รวม จํานวน  15  โครงการ/กิจกรรม     
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป  
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

มิติท่ี 2 การบริหารราชการเพื่อ
ปองกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจํานงทาง
การเมืองในการตอตานการ
ทุจริตของผูบริหาร 

1.การกําหนดใหมีนโยบาย/ประกาศ/คําส่ัง/ระเบียบ เปนแนวทางการ
ปฏิบัติงาน 
 -  ผูบริหารประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปรงใส/ตรวจสอบได 
  

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

 2.2 มาตรการสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

2.2.1 สรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคลใหเปนไปตามหลัก
คุณธรรม ท้ังในเร่ืองการบรรจุแตงต้ัง โยกยาย โอน เลือ่นตําแหนง/
เงินเดือน และการมอบหมายงาน 
1.มาตรการใหมีคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือนของ
พนักงานสวนตําบล 
2.มาตรการใชแบบประเมินสมรรถนะและการจัดทําคํารับรองปฏิบัติ
ราชการเปนเกณฑการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนของพนักงานสวน
ตําบลและลูกจาง 
3.มาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรในทุกสวนราชการพัฒนา
ความรูความสามารถในการปฏิบัติราชการ 
2.2.2 สรางความโปรงใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การ
จัดหาพัสดุ การใชประโยชนในทรัพยสินของทางราชการ โดยยึดถือ
และปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ีเก่ียวของ
อยางเครงครัด 
1.มาตรการนําระบบ E-LASS มาใชในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 
2.มาตรการบันทึกขอมูลกลางของ อปท. (INFO) 
3.กิจกรรมการเขารวมตรวจประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (LPA) 
4.โครงการติดต้ังกลองวงจรปดภายในตําบล       
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป  
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

  5.มาตรการนําโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปบรรจุขอมูลลงใน
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (E-plan) 
6.มาตรการรายงานผลการสอบทานดานการเงินบัญชีและพัสดุทุก        
ไตรมาส 
7.มาตรการตรวจสอบพัสดุประจําป ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
8.มาตรการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางตามประกาศคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน เรื่อง การจัดทําแผนจัดซื้อ จัดจาง ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1500 ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 
2542 และมีรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจางเปน
ประจําทุกไตรมาส 
9.มาตรการรายงานสถิติการคลังภายใน 90 วัน นับแตส้ิน
ปงบประมาณและประกาศใหประชาชนทราบ 
10.มาตรการจัดทําแผนการใชจายเงินกอนการเบิกจายตาม
งบประมาณทุกไตรมาส 
11.มาตรการจัดทําสถานะการเงินประจําวัน 
12.มาตรการแสดงรายรับ-รายจาย และงบทดลองเปนรายเดือน 
13.มาตรการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามท่ีกรมฯ กําหนดเพื่อ
เสนอผูบริหารทองถ่ินและประกาศสําเนารายงานโดยเปดเผยเพื่อให
ประชาชนทราบทุก 3 เดือน       
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป  

2562 
ป  

2563 
ป  

2564 
หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

  2.2.3 สรางความโปรงใสในการบริการสาธารณะ/บริการประชาชน
เพื่อใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชนโดยทัดเทียมกันและไมเลือก
ปฏิบัติ  
1.มาตรการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบล              
ทุงกระพงัโหม 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

 2.3 มาตรการใชดุลยพินิจ
และใชอํานาจหนาท่ีตาม
หลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 

2.3.1  มีการจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการเกี่ยวกับ
การบริการประชาชนในแตละข้ันตอน เปดเผย ณ  สํานักงานและใน
ระบบเครือขายสารสนเทศขององคการบริหารสวนตําบล 
1.มาตรการปรับปรุงและลดข้ันตอนการทํางาน 
2.โครงการเผยแพรความรูทางกฎหมาย 
2.3.2  มีการกระจายอํานาจตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง  อนุญาต อนุมัติ  
ปฏิบัติราชการแทนหรือการดําเนินการอื่นใดของผูมีอํานาจในองคการ
บริหารสวนตําบล 
1.มาตรการมอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล 
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 2.4 การเชิดชูเกียรติแก
หนวยงานบุคคลในการดําเนิน
กิจการ ความประพฤติปฏิบัติ
ตนใหเปนท่ีประจักษ 

2.4.1  ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีมีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม 
1.การประชาสัมพันธเขารวมโครงการพอดีเดน-แมดีเดน       
2.4.2  ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีใหความชวยเหลือกิจการสาธารณะของ
ทองถ่ิน  
1.การเขารวมกิจกรรมวัน อปพร. 
2.4.3  ยกยองเชิดชูเกียรติท่ีดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
-       
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- 
 
- 
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มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 

 
โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ป  
2562 

ป  
2563 

ป  
2564 

หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 2.5  มาตรการจัดการในกรณี
ไดทราบ หรือรับแจง หรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต 

2.5.1  ดําเนนิการใหมีขอตกลงระหวางบุคลากรในองคกรไดปฏิบัติ
หนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตยสุจริต  มีคุณธรรมจริยธรรมและ
บริหารราชการกิจการบานเมืองท่ีดี 
1.การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
2.มาตรการประกาศใชประมวลจริยธรรมของพนกังาน อบต./
ผูบริหาร/สมาชิกสภาฯ 
2.5.2  ใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ จังหวัด อําเภอท่ีได
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีเพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการของ อปท. 
1.มีแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
2.รับการประเมิน ตรวจสอบจากหนวยงานกํากับดูแล 
3.มาตรการดําเนินการรับแจงและประชาสัมพันธมาตรการกรณีตรวจ
พบการทุจริต 
2.5.3  ดําเนนิการใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเร่ืองรองเรียนกลาวหาบุคลากรใน อปท.ท่ีปฏบิัติ
ราชการตามอํานาจหนาท่ีโดยมิชอบ 
1.การจัดทําคําส่ังมอบหมายเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียน 
2.ติดตาม ตรวจสอบผูกระทําผิดการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ 
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 รวม        จํานวน..28....โครงการ/กิจกรรม     
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มิติ 
 

ภารกิจตามมิติ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ป  

2562 
ป  

2563 
ป  

2564 
หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

มิติท่ี 3 การสงเสริมบทบาทและการ
มีสวนรวมของภาคประชาชน 

3.1 จัดใหมีการเผยแพร
ขอมูลขาวสารในชองทางท่ี
เปนการอํานวยความสะดวก
แกประชาชนไดมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจหนาท่ีของ อปท.
ไดทุกข้ันตอน 

3.1.1  จัดใหมีศูนยขอมูลขาวสารตามกฎหมายวาดวยขอมูล
ขาวสารของทางราชการ 
1.มาตรการจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล          
ทุงกระพงัโหม 
3.1.2  มีการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณ การเงิน  การจัดหาพัสดุ  การคํานวณราคา
กลาง รายงานผลการปฏิบัติงานท่ี อปท.ตองเผยแพรใหประชาชน
ทราบ 
1.มาตรการกําหนดใหมีการประกาศ เผยแพร แผนพัฒนาของ อบต. 
ขอบัญญัติงบประมาณ แผนการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง ให
ประชาชนทราบ ผานทางเว็ปไซตของ อบต. 
www.tpk.go.th 
3.1.3 มีการประกาศ เผยแพรขอมูลเก่ียวกับการปฏิบัติราชการท่ี
เปนประโยชนกับการมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชน 
1.มาตรการประชาสัมพันธการดําเนินงานผานระบบเสียงตามสายและ
เสียงไรสายภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
2.โครงการจัดทําวารสาร/ส่ือส่ิงพิมพ ฯลฯ เพื่อประชาสัมพันธเผยแพร
ขาวสาร/กิจกรรม/โครงการตางๆของ อบต. 
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โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
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ป  
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ป  
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หมาย
เหตุ 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 
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ประมาณ 
(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 3.2  การรับฟงความคิดเห็น  
การรับและตอบสนองเรื่อง
รองเรียน/รองทุกขของ
ประชาชน 

3.2.1 มีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการดําเนิน
กิจการตามอํานาจหนาท่ีของ อปท. โดยเฉพาะการดําเนินกิจการท่ีจะมี
ผลกระทบตอความเปนอยู และสุขอนามัยของประชาชนในทองถ่ิน 
1.จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทําขอบัญญัติ/ปรับปรุงขอบัญญัติ         ท่ี
เกี่ยวของกับงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
2.สนับสนุนเครือขายสมาคมการปองกันการทุจริตจังหวัดนครปฐม 
3.จัดต้ังศูนยดํารงธรรมองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพงัโหม 
3.2.2  มีชองทางใหประชาชนในทองถ่ินสามารถรองเรียน/รองทุกขได
โดยสะดวก 
1.มาตรการปรับปรุงและลดข้ันตอนการทํางาน 
2.มาตรการรองเรียน ผานเว็ปไซตขององคการบรหิารสวนตําบลทุง
กระพงัโหม www.tpk.go.th 
3.มาตรการรองเรียนผานหมายเลขโทรศัพท ของนายก อบต.และ         
ปลัด อบต. 
3.2.3  มีรายงานหรือแจงเปนลายลักษณอักษรใหประชาชน            ผู
รองเรียน/รองทุกขไดทราบถึงการไดรับเรื่อง  ระยะเวลาและแจงผลการ
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
1.มาตรการใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบแตละงานตรวจสอบและตอบขอ
รองเรียนเบ้ืองตนในเว็ปไซตของ อบต. ภายใน 24 ช่ัวโมง 
2.มาตรการใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบแตละงานตรวจสอบขอเท็จจริงและ
ตอบเปนลายลักษณอักษรภายใน 15 วัน 

 
 
 
 
- 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
- 

 

 



-11- 
 

 
มิติ 

 
ภารกิจตามมิติ 
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(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

 3.3  การสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมบริหาร
กิจการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

3.3.1  ดําเนนิการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา 
การจัดทํางบประมาณ 
1.มาตรการกําหนดใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา อบต.
และติดตามประเมินผล 
3.3.2  ดําเนนิการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดหาพัสดุ 
1.มาตรการแตงต้ังตัวแทนชุมชนเขารวมเปนกรรมการในการจัดซื้อ        
จัดจาง 
3.3.3  ดําเนนิการใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
1.มาตรการกําหนดใหมีตัวแทนภาคประชาชนรวมเปนคณะกรรมการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพื้นท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระพังโหม 
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 รวม จํานวน  14  กิจกรรม/โครงการ     
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(บาท) 

งบ 
ประมาณ 
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มิติท่ี 4 การเสริมสรางและปรับปรุง
กลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

4.1  มีการจัดวางระบบและ
รายงานการควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด 

4.1.1  มีการจัดทําและรายงานการจัดทําระบบควบคุมภายในให          
ผูกํากับดูแล 
1.มาตรการตรวจสอบภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน     
4.1.2 มีการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน โดยดําเนินการใหมีการ
จัดทําแผนการปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในใหผูกํากับดูแล 
1.มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและ
คณะทํางานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
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 4.2 การสนับสนุนใหภาค
ประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติ หรือการ
บริหารราชการตามชองทางท่ี
สามารถดําเนินการได 

4.2.1 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับดูแลการ
บริหารงานบุคคลเก่ียวกับการบรรจุ แตงต้ัง โอน ยาย ขาราชการ 
พนักงาน ลูกจาง 
1.มาตรการประชาสัมพันธการบริหารงานบุคคลผานทางเว็บไซตขององคการ
บริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
4.2.2 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานประมาณ การรับ-จายเงิน การหาประโยชนจากทรัพยสินของ
ทางราชการ 
1.มาตรการติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการกอสรางของ อบต.   ณ 
สถานท่ีกอสรางเพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ  
4.2.3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบกํากับดูแลการจัดหาพัสดุ 
1.มาตรการแตงต้ังตัวแทนชุมชนเขารวมเปนกรรมการในการจัดซื้อจัดจาง 
2.โครงการจัดทําวารสาร/ส่ือส่ิงพิมพ ฯลฯ       
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 4.3 การสงเสริมบทบาทการ
ตรวจสอบของสภาทองถ่ิน 

4.3.1  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
ใหมีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบ
ท่ีกําหนดไว 
1.โครงการอบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายในหนาท่ีของสมาชิกสภา อบต. 
2.โครงการฝกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาท่ีสมาชิกสภา 
อบต. 
3.มาตรการจัดหองทํางานและหองประชุมสภาสําหรับสมาชิกสภา อบต.ทุง
กระพงัโหม 
4.3.2  สงเสริมใหสมาชิกสภา อบต. มีบทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหารตามกระบวนการ และวิธีการท่ีกฎหมาย 
ระเบียบท่ีกําหนดไว โดยไมฝกใฝฝายใด 
1.มาตรการแตงต้ังคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติของสภา อบต.ทุง
กระพงัโหม 
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 4.4 เสริมพลังการมีสวนรวม
ของชุมชน (Community) 
และบูรณาการทุกภาคสวน
เพื่อตอตานการทุจริต 

4.4.1  สงเสริมใหมีการดําเนินการเฝาระวังการทุจริต 
1.มาตรการดําเนินการรับแจงและประชาสัมพันธกรณีตรวจพบการทุจริต 
4.4.2  บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
1.โครงการเผยแพรความรูทางกฎหมาย 
2.มาตรการจัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 
3.มาตรการติดตามและประเมินผลตามแผนปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
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10,000 

- 
- 

 
- 
 

 
10,000 

- 
- 

 

   รวม จํานวน  14   กิจกรรม/โครงการ     

 
 
 
 



 
 
 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่   

 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ          

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
            
            
             
3. วัตถุประสงค 
      3.1             
 3.2             
 3.3             
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
             
5. พื้นท่ีดําเนินการ 
             
6. วิธีดําเนินการ 
             
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
             
8. งบประมาณดําเนินการ 
             
9. ผูรับผิดชอบ 
             
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 3 



 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 มิติที่ 1/1.1/1.1.1 

 

1. ช่ือโครงการ คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนาบุคลากร ศึกษาดูงาน ฯล ของ อบต.ทุงกระพงัโหม 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
 เพื่อเปนการเสริมสรางความรู ใหกับบุคลากรทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลใหมีความรู
ความสามารถในหนาท่ีของตนเอง จึงไดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมตามท่ีหนวยงานตางๆ จัดข้ึน เพื่อใหงาน   
ท่ีปฏิบัติมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลอยางเต็มท่ี       
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อเสริมสรางและพัฒนาความรู ศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
 3.2 เพื่อสงเสริมและเสริมสรางใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลไดตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของ
ตนเองและมีทัศนคติท่ีดีตอหนาท่ีความรับผิดชอบ การใหบริการประชาชน เพื่อประโยชนในการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางท่ัวไป 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 หนวยงานตางๆ ท่ีจัดอบรม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดสงพนักงานเจาหนาท่ี พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป เขารับการอบรมตามท่ี
หนวยงานตางๆ จัดข้ึน  

6.2 ใหพนักงานเจาหนาท่ี พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําป (KPI) 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2561  - กันยายน 2562       
      
8. งบประมาณดําเนินการ   
 เบิกจายจากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาใชสอย ประเภท รายจายท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ รายการ คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา
บุคลากร ศึกษาดูงาน ฯลฯ ของ อบต.ทุงกระพังโหม จํานวน 350,000 บาท (-สามแสนหาหมื่นบาทถวน-) 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม        
      
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  รอยละ 80 ของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ไดรับการพฒันาความรู ศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน           

   

สวนท่ี 3 -15- 



 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 2 มิติที่ 1/1.1/1.1.1 

 

1. ช่ือโครงการ โครงการเพิ่มศักยภาพผูนําชุมชน ขาราชการ ลูกจาง พนักงานจาง ฯลฯ อบต.ทุงกระพังโหม 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
 ในการพัฒนาทองถ่ิน ปจจุบันหนวยงานภาครัฐมักมีปญหาดานการบริหารจัดการ ท่ีไมสามารถดําเนินงาน
ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด โดยปญหาหรืออุปสรรคสวนหนึ่งมาจากการขาดการควบคุมกํากับท่ีตอเนื่อง การ
ขาดมุมมองในการแกปญหาและอีกประเด็นท่ีสําคัญ คือปญหาสภาพแวดลอมของพื้นท่ีเอง ดังนั้นในการดําเนินงาน 
จําเปนอยางยิ่งท่ีผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และผูนําชุมชนจะตองเปนผูมีความรูความสามารถในการจัดการ มีวิสัยทัศน
ท่ีกวางไกล และท่ีสําคัญจะตองเปนผูท่ีมุงมั่น มีปฏิภาณไหวพริบท่ีดี จึงจะทําใหงานสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
การท่ีบุคลากรท่ีมีคุณลักษณะเหลานี้ จะตองมาจากการสงเสริมใหมีการศึกษาท่ีสูงข้ึน มีการอบรมอยางตอเนื่อง 
และท่ีสําคัญตองเรียนรูเพิ่มเติมจากประสบการณตรง ไดมองเห็นและเรียนรูจากผูอื่นแลวนํามาเทียบเคียง ใหเกิด
แนวคิดและนําไปประยุกตในการทํางานไดมากข้ึน เพราะการทํางานตามการส่ังการ หรือตามนโยบายท่ีกําหนด
เพียงอยางเดียวอาจทํางานไดสําเร็จในระดับหนึ่ง แตไมอาจเกิดความคิดสรางสรรคใหมๆ ท่ีจะทําใหงานมี
ประสิทธิภาพท่ีสูงสุดได  
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร จึง
ไดจัดโครงการเพิ่มศักยภาพผูนําชุมชน ขาราชการ ลูกจาง พนักงานจาง ฯลฯ อบต.ทุงกระพังโหมข้ึน เพื่อเปนการ
กระตุนและสงเสริมดานกําลังใจในการทํางาน เสริมสรางใหเกิดพลังและแนวคิดในการพัฒนางานท่ีตอเนื่อง 
กอใหเกิดความมุงมั่นอันจะนําไปสูการพัฒนาระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพบังเกิดผลในทางท่ีดีเยี่ยมตอประชาชน
ตอไป     
3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อเสริมสรางศักยภาพการทํางานของผูบริหาร พนักงานองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม
และผูนําชุมชน 
 3.2 เพื่อศึกษาดูงาน และนําประสบการณท่ีไดรับมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนแกตําบลทุงกระพังโหม  
 3.3 เพื่อปลูกจิตสํานึกในการสรางความสามัคคี และผลักดันใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารกิจการ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะผูบริหาร สมาชิกสภา กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ 
และพนักงานจางท่ัวไป 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมและสถานท่ีท่ีศึกษาดูงาน 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประชุมคณะทํางานเพื่อหาแนวทาง และกําหนดเปาหมายในการศึกษาดูงาน 

6.2 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ 
6.3 ประสานงานไปยังแหลงพื้นท่ีท่ีจะไปศึกษาดูงาน และสงหนังสือเพื่อศึกษาดูงาน  
6.4 กําหนดแผนการเดินทาง จากจังหวัดนครปฐมถึงสถานท่ีศึกษาดูงาน 
6.5 สรุปผลการศึกษาดูงานและแนวทางท่ีไดรับจากการศึกษาดูงาน และจะนําไปปรับใชกับหนวยงาน

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 

สวนท่ี 3 -16- 



 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2561  - กันยายน 2562       
      
8. งบประมาณดําเนินการ   
 เบิกจายจากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาใชสอย ประเภท รายจายท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ รายการ  โครงการเพิ่มศักยภาพผูนําชุมชน 
ขาราชการ ลูกจาง พนักงานจาง ฯลฯ อบต.ทุงกระพังโหม จํานวน 350,000 บาท (-สามแสนหาหมื่นบาท
ถวน-) 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม       
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  10.1. คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และผูนําชุมชน ท่ีไปศึกษาดูงานไดนําเอาความรู 
และประสบการณจากการศึกษาดูงานไปปรับใชในการพัฒนาระบบงานขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพัง

โหมได 
อยางเหมาะสม            
  10.2 มีทัศนคติเกิดมุมมองและแนวคิดใหมๆ ในการทํางานอยางสรางสรรคมากข้ึน 
  10.3 เกิดขวัญและกําลังใจแกคณะผูบริหาร พนักงาน ในการทํางานทามกลางปญหาอุปสรรคใหงานมี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  10.4 ประชาชนไดรับการบริการ ท่ีมีคุณภาพในระดับตางๆ ตามศักยภาพและมาตรฐานท่ีควรไดรับอยาง 
เหมาะสม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 3 มิติที่ 1/1.1/1.1.1 

 

1. ช่ือโครงการ มาตรการประชุมติดตามงานของหัวหนาสวนราชการทุกเดือน 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
 เพื่อจัดระบบติดตามงานขององคการบริหารสวนตําบล เพื่อนํามาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนในการทํางาน อีกท้ังยังเปนมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีให
เปนไปดวยความเรียบรอย ปลูกจิตสํานึกของเจาหนาท่ี โดยผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบล 
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใชในการติดตามผลการดําเนินงาน 
 3.2 เพื่อใหหัวหนาสวนราชการไดมีความคิดเห็น รวมตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงาน 
 3.3 เพื่อใหรวมกันแกปญหาและแนวทางในการดําเนินงาน 

3.4 ปลูกสรางจิตสํานึกในการรักองคกรและประชาชนใหเกิดข้ึนกับเจาหนาท่ีของ อบต.  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดการประชุมหัวหนาสวนราชการในปงบประมาณ 2562-2564 จํานวน 36 ครั้ง 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง ภายในองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดทําบันทึกเชิญประชุมและรายงานการประชุมเพื่อรับทราบการดําเนินงานในแตละเดือนของการประชุม
และติดตามผลการดําเนินงาน 
  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2561  - กันยายน 2562       
      
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม       
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  มีการจัดประชุมหัวหนาสวนราชการในปงบประมาณ 2562-2564 จํานวน 36 ครั้ง  

          
 

 

สวนท่ี 3 -18- 



 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 มิติที่ 1/1.1/1.1.2 

 

1. ช่ือโครงการ ประกาศใชประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
 เปนกิจกรรมหนึ่งในวฒันธรรมองคกร องคการบรหิารสวนตําบลทุงกระพังโหมในดาน “ใสใจคุณธรรม” 
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อกําหนดทิศทางการประพฤติ การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม 
 3.2 เพื่อปลุกจิตสํานึกการกระทําท่ีไมขัดกันแหงผลประโยชน หรือมีผลประโยชนทับซอน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลกากรในองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพงัโหมมีประมวลจริยธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวการ
ปฏิบัติตน และไดรับการปลุกจิตสํานึกในการปฏิบัติตนท่ีไมเปนการขัดกันแหงผลประโยชน หรือมีผลประโยชน
ทับซอน 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขาราชการหรือเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระพังโหม 

6.2 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขาราชการหรือเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระพังโหม 

6.3 ดําเนินการแกไขปรับปรุงประมวลจริยธรรมฯ เสนอผูบริหารเห็นชอบ ลงนาม  
6.4 ประกาศใชประมวลจริยธรรมของขาราชการหรือเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
6.5 สําเนาแจงทุกสวนราชการ ยึดถือปฏิบัติ 

  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 - 2564        
    
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม       
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ประกาศใชประมวลจริยธรรมของขาราชการหรือเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม

            
 

สวนท่ี 3 -19- 



 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 มิติที่ 1/1.1/1.1.2 

 

1. ช่ือโครงการ ประกาศใชประมวลจริยธรรมของผูบริหารทองถ่ิน 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
 เปนกิจกรรมหนึ่งในวฒันธรรมองคกร องคการบรหิารสวนตําบลทุงกระพังโหมในดาน “ใสใจคุณธรรม” 
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อกําหนดทิศทางการประพฤติ การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม 
 3.2 เพื่อปลุกจิตสํานึกการกระทําท่ีไมขัดกันแหงผลประโยชน หรือมีผลประโยชนทับซอน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูบริหารทองถ่ินมีประมวลจริยธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวการปฏิบัติตน และไดรับการปลุกจิตสํานึกใน
การปฏิบัติตนท่ีไมเปนการขัดกันแหงผลประโยชน หรือมีผลประโยชนทับซอน 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงประมวลจริยธรรมผูบริหารทองถ่ิน 

6.2 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงประมวลจริยธรรมผูบริหารทองถ่ิน 
6.3 ดําเนินการแกไขปรับปรุงประมวลจริยธรรมฯ เสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม

เห็นชอบ ลงนาม  
6.4 ประกาศใชประมวลจริยธรรมผูบริหารทองถ่ิน 
6.5 สําเนาแจงฝายบริหารทุกทาน ยึดถือปฏิบัติ 

  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 - 2564        
     
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม       
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ประกาศใชประมวลจริยธรรมของผูบริหารทองถ่ิน      

      
 

 

สวนท่ี 3 -20- 



 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 มิติที่ 1/1.1/1.1.2 

 

1. ช่ือโครงการ ประกาศใชประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
 เปนกิจกรรมหนึ่งในวฒันธรรมองคกร องคการบรหิารสวนตําบลทุงกระพังโหมในดาน “ใสใจคุณธรรม” 
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อกําหนดทิศทางการประพฤติ การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม 
 3.2 เพื่อปลุกจิตสํานึกการกระทําท่ีไมขัดกันแหงผลประโยชน หรือมีผลประโยชนทับซอน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมมีประมวลจริยธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวการปฏบัิติ
ตน และไดรับการปลุกจิตสํานึกในการปฏิบัติตนท่ีไมเปนการขัดกันแหงผลประโยชน หรือมีผลประโยชนทับ
ซอน 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 

6.2 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
6.3 ดําเนินการแกไขปรับปรุงประมวลจริยธรรมฯ เสนอประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพัง

โหมเห็นชอบ ลงนาม  
6.4 ประกาศใชประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
6.5 สําเนาแจงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมทุกทาน ยึดถือปฏิบัติ 

  
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 - 2564        
     
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม       
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ประกาศใชประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาทองถ่ิน      

      
 

สวนท่ี 3 -21- 

 



 

 

 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 มิติที่ 1/1.1/1.1.3 

 

1. ช่ือโครงการ ใหพนักงานสวนตําบลและเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลทุกคนตองติดปายช่ือ 
                   และตําแหนงขณะปฏิบัติราชการ 
 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
 เพื่อใหประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมทราบวา ไดมาติดตอ
ราชการกับผูใด ใครเปนผูใหบริการ และเปนการปองกันการทุจริตในหนาท่ีราชการ สรางระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติหนาท่ี 
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใหประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการทราบวาผูใดเปนผูใหบริการ 
 3.2 เพื่อปองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 ประกาศใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพัง
โหม ติดปายช่ือขณะปฏิบัติราชการ 
  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 - 2564        
     
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม       
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ติดปายช่ือขณะปฏิบัติราชการ 
 

 

 

สวนท่ี 3 -22- 

 



 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 มิติที่ 1/1.2/1.2.1 

 

1. ช่ือโครงการ โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหกับประชาชนตําบลทุงกระพังโหม 
 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
ปจจุบันปญหาทางสังคมท่ีเกิดข้ึนกับประชาชน ในเรื่องของการขาดคุณธรรม จริยธรรม สงผลกระทบ

โดยตรงตอสังคมและประเทศชาติเปนอยางมาก  องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม จึงไดกําหนดจัด
โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหกับประชาชนตําบลทุงกระพังโหม เพื่อใหประชาชนไดเรียนรูหลักดาน
ภาวนา คือ “ดานกาย” กิน อยู ดู ฟงเปน “ดานศีล” ความสัมพันธระหวางบุคคลและสังคม “ดานจิตใจ” การ
ฝกอบรมจิตใจใหเจริญงอกงามและมีความสุข และ “ดานปญญา” ฝกปญหารูเทาทันโลกและชีวิตตามความเปน
จริง โดยใชกระบวนการอบรมบูรณาการเขากับส่ือสมัยใหม และกิจกรรมสอดแทรกคุณธรรมท่ีทันสมัยใชไดจริง 
 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับความรู ความเขาใจ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม 

 3.2 เพื่อปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรมและวินัยในการดําเนินชีวิต 
 3.3 เพื่อใหประชาชนมีเจตคติท่ีดีในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม  
  
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในตําบลทุงกระพังโหม จํานวน 50 คน 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ 
 6.2 จัดทําโครงการ และแตงต้ังคณะกรรมการ 
 6.3 วางแผนดําเนินการ พรอมท้ังเตรียมอุปกรณตางๆ 
 6.4 ดําเนินการตามโครงการ 
 6.5 ประเมินผลโครงการ 
  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562        
     
8. งบประมาณดําเนินการ  
 จํานวนเงิน 10,000 บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถวน-) 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนมีความรู ตรงตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

สวนท่ี 3 -23- 

 



 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 2 มิติที่ 1/1.2/1.2.1 

 

1. ช่ือโครงการ โครงการจัดซื้อ/จัดหาหนังสือพิมพประจําหมูบาน (ภายในตําบล) 
 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
 เพื่อใหประชาชนไดติดตามขอมูลขาวสารท่ีเปนปจจุบันและทันตอเหตุการณ  
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขาวสารท่ีเปนปจจุบันและทันเหตุการณ 
 3.2 เพื่อเพิ่มพูนความรูใหกับประชาชน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในตําบลทุงกระพังโหม 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 หมูท่ี 5 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 ดําเนินการตามข้ันตอนจัดซื้อจัดจาง เพื่อจัดหาหนังสือพิมพใหกับหมูบาน 
  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 - 2564        
     
8. งบประมาณดําเนินการ   
 จํานวนเงิน 25,000 บาท (-สองหมื่นหาพันบาทถวน-) 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม       
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารท่ีเปนปจจุบันและทันตอเหตุการณ 
 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 3 -24- 

 



 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 มิติที่ 1/1.2/1.2.2 

 

1. ช่ือโครงการ โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพผูมีจิตอาสาภายในตําบล 
 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
จิตอาสาคือ ผูท่ีมีจิตใจเปนผูใหอาจจะเปนการใหส่ิงของใหเงินใหความชวยเหลือดวยกําลังแรงกาย

แรงสมอง ซึ่งเปนการเสียสละส่ิงท่ีตนเองมี แมกระท่ังเวลาเพื่อเอื้อเฟอเผ่ือแผใหแกสวนรวม งานจิตอาสาเปนอีก
ชองทางหนึ่งในการพัฒนายกระดับจิตใจใหประชาชนและเยาวชนรุนใหมมีความเขาใจเอื้อเฟอ หันมาทํากิจกรรม
เพื่อสังคมมากข้ึน เพราะงานจิตอาสาเปนส่ิงท่ีใหประชาชนและเยาวชนไดหันมาทําความเขาใจตนเองและสังคม
เพิ่มมากข้ึน  
 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อใหประชาชนและเยาวชนไดมีสวนรวมกับชุมชน รูจักเสียสละเพื่อสังคม 

 3.2 เพื่อสรางจิตสํานึกในดานจิตสาธารณะหรือจิตอาสาใหแกประชาชนและเยาวชน 
 3.3 เพื่อสรางความสามัคคี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี  
  
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนและเยาวชนในตําบลทุงกระพังโหม จํานวน 50 คน 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ 
 6.2 จัดทําโครงการ และแตงต้ังคณะกรรมการ 
 6.3 วางแผนดําเนินการ พรอมท้ังเตรียมอุปกรณตางๆ 
 6.4 ดําเนินการตามโครงการ 
 6.5 ประเมินผลโครงการ 
  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562        
     
8. งบประมาณดําเนินการ  
 จํานวนเงิน 200,000 บาท (-สองแสนบาทถวน-) 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนและเยาวชนมีความรู ตรงตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 2 มิติที่ 1/1.2/1.2.2 

 

1. ช่ือโครงการ กิจกรรมการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธเกี่ยวกับภาษีทองถ่ิน 
 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
กองคลัง มีหนาท่ีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียมตางๆ และรายไดอื่นๆ ขององคการบริหาร

สวนตําบล รวมถึงการสืบเสาะหาแหลงท่ีมาของรายไดเพื่อใหองคการบริหารสวนตําบลฯ มีรายไดพอเพียงกับการ
ดําเนินการในดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการดานตางๆ จึงจําเปนท่ีจะตองมีความพรอมในการดําเนินการ
เรงรัดและจัดเก็บรายได ตลอดจนสรางความเขาใจอันดีใหเกิดแกประชาชนใหตระหนักถึงหนาท่ีท่ีตองเสียภาษี 
และการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน ดังนั้นเพื่อใหประชาชนในทองถ่ินไดทราบถึงวิธีการและข้ันตอนชําระภาษี
แตละประเภท กอปรกับไดตระหนักถึงหนาท่ีท่ีตองเสียภาษีและการไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการทองถ่ิน 
ตลอดจนเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชาชนอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองกับนโยบายของภาครัฐบาล กองคลัง
จึงไดจัดทําแผนพับประชาสัมพันธเกี่ยวกับภาษีทองถ่ิน 
 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบถึงภาษีทองถ่ินคืออะไร 

 3.2 เพื่อใหสามารถดําเนินการเรงรัด และจัดเก็บรายไดใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บังเกิดประสิทธิผล
สูงสุด 
 3.3 เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพรความรู และสรางความเขาใจอันดีใหแกประชาชนผูมีหนาท่ีเสียภาษี 
 3.4 เพื่อใหประชาชนไดตระหนักถึงหนาท่ีในการชําระภาษีและการมีสวนรวมในการบริหารงานทองถ่ิน 
 3.5 เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก และสรางใหประชาชนผูมีหนาท่ีเสียภาษีไดทราบข้ันตอนการชําระ
ภาษีทุกประเภท  
  
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทําแผนพับประชาสัมพันธเกี่ยวกับภาษีทองถ่ิน 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีทองถ่ินและข้ันตอนการชําระภาษีประเภทตางๆ 
 6.2 ออกรูปแบบแผนพับประชาสัมพันธภาษีทองถ่ิน 
 6.3 ประชุมวางแผนการดําเนินการ และกําหนดรูปแบบแผนพับเพื่อประชาสัมพันธภาษีทองถ่ิน 
 6.4 ดําเนินการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธภาษีทองถ่ินใหแกประชาชน 
 6.5 แจกจายใหประชาชนผูมีหนาท่ีเสียภาษี 
  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 - 2564        
     
8. งบประมาณดําเนินการ – 
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9. ผูรับผิดชอบ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รอยละ 80 ของความพึงพอใจผูรับบริการ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 3 มิติที่ 1/1.2/1.2.2 

 

1. ช่ือโครงการ โครงการจังหวัด/อําเภอ/ตําบล เคล่ือนท่ี 
 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
ปจจุบันรัฐบาลไดกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และไดมีการดําเนินการถายโอน

ภารกิจจากสวนราชการตางๆ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนภารกิจท่ีเกี่ยวของกับการ
บริการประชาชนในทองถ่ิน และการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหสูงข้ึน ดังนั้นเพื่อใหสามารถ
สนองตอบไดตรงกับความตองการของประชาชนอยาท่ัวถึง องคการบริหารบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมจึง
รวมกับหนวยงานตางๆ จัดโครงการจังหวัด/อําเภอ/ตําบล เคล่ือนท่ี ข้ึน  
 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อใหการบริการประชาชนในดานตางๆ เชน ดานการจัดเก็บภาษี ดานการสาธารณสุข ฯลฯ 

 3.2 เปนการบูรณาการงานบริการตามนโยบายของรัฐ 
 3.3 เพื่อใหประชาชนไดรับบริการอยางท่ัวถึง  
  
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในตําบลทุงกระพังโหม  
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมและสถานท่ีจัดโครงการในตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการฯ เพื่อกําหนดแผนปฏิบัติการและช้ีแจงโครงการและ
ประชาสัมพันธประชาชนในกลุมเปาหมาย 
 6.2 อบต.รวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของประสานงานและจัดเตรียมเพื่อดําเนินการ 
 6.3 ดําเนินการตามโครงการ 
 6.4 ประเมินผลโครงการ 
  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562        
     
8. งบประมาณดําเนินการ  
 จํานวนเงิน 50,000 บาท (-หาหมื่นบาทถวน-) 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนทุกหมูไดรับการบริการอยางท่ัวถึง 
 10.2 ประชาชนมีระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีสูงข้ึน 
 10.3 สนองนโยบายรัฐบาลไดอยางเปนรูปธรรม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 มิติที่ 1/1.3/1.2.3 

 

1. ช่ือโครงการ โครงการอนุรักษพันธุพืชสมเด็จพระเทพฯ 
 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ใชคํายอวา (อพ.สธ.) เริ่มจากองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงสืบตองานดานการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เมื่อเดือนมิถุนายน ป พ.ศ.2535 ทรงมีพระราชดําริ
กับนายแกวขวัญ  วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง และผูอํานวยการโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา ให
ดําเนินการอนุรักษพันธุกรรมพืชในประเทศไทย ทรงดําริวา “การสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษ
พืชพรรณนั้นควรใชวิธีการปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม ความนาสนใจ และเกิดความปติท่ีจะศึกษาและอนุรักษ
พืชพรรณตอไป การใชวิธีการสอนการอบรมท่ีใหเกิดความรูสึกกลัววา หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสีย เกิด
อันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว”  โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ไดดําเนินการจัดต้ังงาน “สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน” เพื่อเปนส่ือใน
การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช โดยใหเยาวชนไดใกลชิดกับพืชพรรณไม เปนคุณคาประโยชน 
ความสวยงามอันจะกอใหเกิดความคิดท่ีจะอนุรักษพืชพรรณตอไป ซึ่งสามารถดําเนินการสวนพฤกษศาสตรใน
โรงเรียน เปนการจัดแหลงเรียนรูท่ีสรางโอกาสใหนักเรียนไดเผชิญกับความเปนจริงตามธรรมชาติของส่ิงมีชีวิต 
โดยเฉพาะตนไมตลอดจนส่ิงมีชีวิตอื่นท่ีอาศัยสัมพันธกับพันธุไมท้ังหลาย รวมถึงระบบนิเวศนท่ีเกื้อกูลกันของ 
ธรรมชาติในบริเวณนั้นโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชดําเนินการอนุรักษ กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ไดพิจารณาแลวเห็นวาโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
เปนโครงการท่ีเกี่ยวโยงความสัมพันธของคนในพื้นท่ีกับทรัพยากรทองถ่ิน เพื่อใหมีการอนุรักษพันธุกรรมพืชไวตอง
ดําเนินการจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน อันหมายถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติแลวสรางประโยชนใหกับชุมชนท้ัง
ทางตรงและทางออม ไดแก การประกอบอาชีพรูปแบบการดําเนินชีวิต การสรางคานิยมและวัฒนธรรมในชุมชน 
จนเปนอัตตลักษณของชุมชนท่ีชัดเจน ในการดําเนินการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชเกิดข้ึนจากการพิจารณา
เห็นวา ความสัมพันธของคนท่ีมีตอลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติในแตละพื้นท่ี โดยการคิดหาทางนํา
ทรัพยากรธรรมชาติเหลานั้นมาใชประโยชน ปรับวิถีชีวิตของตนใหเขากับทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการสะสม
ความรูและประสบการณในการจัดการกับส่ิงท่ีอยูรอบๆตัวมาสรางใหเกิดประโยชนในการดํารงชีวิต และไมทําลาย
ฐานทรัพยากร ซึ่งประกอบดวย ภูมิปญญาทองถ่ิน พันธุพืชทองถ่ิน การประกอบอาชีพ ประวัติหมูบานการใช
ประโยชนจากพืชทองถ่ิน ฐานทรัพยากรเปล่ียนแปลงไดเสมอไมวาจะเปล่ียนแปลงเองตามธรรมชาติหรือจากการ
กระทําของมนุษย ปจจุบันเริ่มสูญหาย คนรุนหลังไมรูขอมูลขาดการสืบทอด กลาวคือโครงการนี้ทําเพื่อหาวิธี
ปกปองและใชประโยชนจากฐานทรัพยากรทองถ่ินอยางเหมาะสม กอนท่ีจะดําเนินการตองรูวา ในชุมชนมี
อะไรบางท่ีนับเปนฐานทรัพยากรทองถ่ิน มีอะไรเปนตนทุนสําคัญ ใหใชประโยชน ดังนั้น การดําเนินงานตองอาศัย
ความรวมมือของคนในชุมชนเปนหลักเริ่มจากชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และโรงเรียน รวมมือกันสํารวจ
ขอมูลฐานทรัพยากรทองถ่ิน โดยใชเขตตําบลหรือหมูบานก็ได เมื่อไดขอมูลแลวนํามาสรางกระบวนการเรียนรู เพื่อ
หาทางนําฐานทรัพยากรทองถ่ินกลับมาใชใหม 
 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อใหทองถ่ิน/ชุมชนสามารถอนุรักษพันธุพืชมิใหสูญหาย คงอยูใหคนรุนหลังไดรับทราบรับรู

เรื่องราว พื้นฐานถ่ินเดิม 
3.2 เพื่อใหคนในทองถ่ิน/ชุมชน มีความรักสามัคคี ชุมชนมีความเข็มแข็ง 
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3.3 คนในทองถ่ิน/ชุมชน ไดรับประโยชนจากการเขารวมโครงการ สภาพพื้นท่ีมีความเปนระเบียบ รมรื่น 

นาอยู มีแหลงเรียนรู มีการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศน มีการพัฒนาผลิตภัณฑจากทรัพยากรทองถ่ิน สรางอาชีพ 

สรางรายไดใหชุมชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในตําบลทุงกระพังโหม  
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการฯ เพื่อกําหนดแผนปฏิบัติการและช้ีแจงโครงการ 
 6.2 อบต.รวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของประสานงานและจัดเตรียมเพื่อดําเนินการ 
 6.3 ดําเนินการตามโครงการ 
 6.4 ประเมินผลโครงการ 
  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 - 2564        
     
8. งบประมาณดําเนินการ  
 จํานวนเงิน 100,000 บาท (-หนึ่งแสนบาทถวน-) 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

บรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการรอยละ 80 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 มิติที่ 1/1.3/1.3.1 

 

1. ช่ือโครงการ โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดหนองปลาไหลอบรมเขาคายคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนตําบล  
                   ทุงกระพังโหม 
 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
โรงเรียนวัดหนองปลาไหลมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.

2551 ซึ่งมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ ดังนั้น
นอกจากความรูท่ีกําหนดในหลักสูตรแลวนักเรียนจะตองไดรับการฝกทักษะการเรียนรูท่ีหลากหลายเพื่อใหความรู
อันเปนสากลมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปญหา และมีทักษะชีวิตโดยมีคุณธรรมจริยธรรมเปน
พื้นฐานในการตัดสินใจ 
 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อใหเด็กและเยาวชนในโรงเรียนเขตพื้นท่ีตําบลทุงกระพังโหมไดรับการพัฒนาดานคุณธรรม-

จริยธรรม มีจิตสํานึกในการทําความดี ละเวนความช่ัว ทําจิตใจใหบริสุทธิ์ 
 3.2 เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดมีประสบการณท้ังความรูและทักษะในแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี 
 3.3 เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดนําความรูและทักษะไปปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 นักเรียนโรงเรียนวัดหนองปลาไหล จํานวน 103 คน 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 สํานักงานพระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล จ.นครปฐม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการและนําเสนอเขาแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม                      
 6.2 จัดทําโครงการขอพิจารณาใหความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดนครปฐม 
 6.3 จัดทําหนังสือขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ประจําป 
2561 6.4 ดําเนินการตามโครงการ 
 6.5 ติดตาม ประเมินผลโครงการฯ และรายงานผลการดําเนินงานใหองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพัง
โหม 
  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562        
     
8. งบประมาณดําเนินการ  
 จํานวนเงิน 150,000 บาท (-หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน-) 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัดฯ และโรงเรียนวัดหนองปลาไหล  
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 นักเรียนท่ีเขารวมโครงการมีระเบียบวินัยในตนเองมากข้ึน 
 10.2 นักเรียนท่ีเขารวมโครงการมีความเสียสละและมีจิตอาสา 
 10.3 นักเรียนท่ีเขารวมโครงการมีความเปนผูนํา ผูตามท่ีดี 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 มิติที่ 1/1.3/1.3.2 

 

1. ช่ือโครงการ โครงการอุดหนุนโรงเรียนวัดหนองปลาไหลอบรมเขาคายพัฒนาผูนําเยาวชนตําบลทุงกระพงัโหม  
                  (ลูกเสือสามัญ) 
 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
โรงเรียนวัดหนองปลาไหลมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.

2551 ซึ่งมุงพัฒนาผูเรียนมีลักษณะความเปนผูนํา และผูตามท่ีดี ดังนั้นนอกจากวิชาความรูท่ีกําหนดในหลักสูตร
แลว นักเรียนจะตองไดรับการฝกทักษะผูนํา เพื่ออยูรวมในสังคมไดอยางมีความสุขและมีทักษะชีวิตท่ีดี โรงเรียนวัด
หนองปลาไหลมีความตองการในการพัฒนาทักษะความเปนผูนําใหกับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ถึงช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 ท้ังนี้เพื่อใหนักเรียนอยูรวมในสังคมไดอยางมีความสุข และมีความเปนผูนําและผูตามท่ีดี 
 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อใหเด็กและเยาวชนในโรงเรียนเขตพื้นท่ีตําบลทุงกระพังโหมไดมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกัน 

 3.2 เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดมีประสบการณท้ังความรูและทักษะในแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี 
 3.3 เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดนําความรูและทักษะไปปรับประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 นักเรียนโรงเรียนวัดหนองปลาไหล จํานวน 50 คน 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 คายลูกเสือหัตถวุฒิ 1 ตําบลมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําโครงการและนําเสนอเขาแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม                      
 6.2 จัดทําหนังสือขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ประจําป  

      2561  
6.3 ดําเนินการตามโครงการ 

 6.4 ติดตาม ประเมินผลโครงการฯ และรายงานผลการดําเนินงานใหองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพัง 
      โหม 

  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562        
     
8. งบประมาณดําเนินการ  
 จํานวนเงิน 50,000 บาท (-หาหมื่นบาทถวน-) 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักงานปลัด อบต. และโรงเรียนวัดหนองปลาไหล  
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 นักเรียนท่ีเขารวมโครงการมีระเบียบวินัยในตนเองมากข้ึน 
 10.2 นักเรียนท่ีเขารวมโครงการมีความเสียสละและมีจิตอาสา 
 10.3 นักเรียนท่ีเขารวมโครงการมีความเปนผูนํา ผูตามท่ีดี 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 มิติที่ 1/1.3/1.3.3 

 

1. ช่ือโครงการ โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพผูมีจิตอาสาภายในตําบล 
 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
จิตอาสาคือ ผูท่ีมีจิตใจเปนผูใหอาจจะเปนการใหส่ิงของใหเงินใหความชวยเหลือดวยกําลังแรงกาย

แรงสมอง ซึ่งเปนการเสียสละส่ิงท่ีตนเองมี แมกระท่ังเวลาเพื่อเอื้อเฟอเผ่ือแผใหแกสวนรวม งานจิตอาสาเปนอีก
ชองทางหนึ่งในการพัฒนายกระดับจิตใจใหประชาชนและเยาวชนรุนใหมมีความเขาใจเอื้อเฟอ หันมาทํากิจกรรม
เพื่อสังคมมากข้ึน เพราะงานจิตอาสาเปนส่ิงท่ีใหประชาชนและเยาวชนไดหันมาทําความเขาใจตนเองและสังคม
เพิ่มมากข้ึน  
 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อใหประชาชนและเยาวชนไดมีสวนรวมกับชุมชน รูจักเสียสละเพื่อสังคม 

 3.2 เพื่อสรางจิตสํานึกในดานจิตสาธารณะหรือจิตอาสาใหแกประชาชนและเยาวชน 
 3.3 เพื่อสรางความสามัคคี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี  
  
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนและเยาวชนในตําบลทุงกระพังโหม จํานวน 50 คน 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ 
 6.2 จัดทําโครงการ และแตงต้ังคณะกรรมการ 
 6.3 วางแผนดําเนินการ พรอมท้ังเตรียมอุปกรณตางๆ 
 6.4 ดําเนินการตามโครงการ 
 6.5 ประเมินผลโครงการ 
  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562        
     
8. งบประมาณดําเนินการ  
 จํานวนเงิน 200,000 บาท (-สองแสนบาทถวน-) 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนและเยาวชนมีความรู ตรงตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 มิติที่ 2/2.1/1 

 

1. ช่ือโครงการ ผูบริหารประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปรงใส/ตรวจสอบได 
 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
รัฐบาลไดมีแนวนโยบายพัฒนาระบบบริหารราชการแผนดินใหเปนไปดวยความโปรงใส มีประสิทธิภาพ 

เปนธรรม สามารถตรวจสอบไดอยางแทจริง  
 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อปลุกจิตสํานึกและสรางคานิยมแกบุคลากรในองคกร 

 3.2 เพื่อใหบุคลากรภายนอกองคกรเกิดการยอมรับและและเช่ือมั่นในการปฏิบัติงาน 
 3.3 เพื่อพัฒนาและสนับสนุนในการพัฒนาระบบบริหารราชการแผนดิน  
  
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานในองคกรไดอยางโปรงใส 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ภายในองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ทุกสํานัก/กอง 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 เชิญชวนทุกสํานัก/กอง เขารวมโครงการ 
 6.2 กําหนดใหทุกสํานัก/กอง จัดทําประกาศ/คําส่ัง/ระเบียบเปนแนวทางการปฏิบัติงาน 
  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 - 2564        
     
8. งบประมาณดําเนินการ - 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 ทุกสํานัก/กอง ภายในองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 บุคลากรในองคกร และบุคคลภายนอกองคกร เกิดความเช่ือมั่นตอการบริหารงานดวยความโปรงใส 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 มิติที่ 2/2.2/2.2.1 

 

1. ช่ือโครงการ มาตรการใหมีคณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือนของพนักงานสวนตําบล 
 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
การพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนไปอยางเหมาะสมและเกิด

ประสิทธิภาพโปรงใสเปนธรรม ในการพิจารณาความดีความชอบและสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบขอบังคับของ
ทางราชการและหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี  
 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อความบริสุทธิ์ ยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ 

 3.2 เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน เพื่อหนาท่ีพิจารณาตามหลักเกณฑการเล่ือนข้ัน
เงินเดือน 
 6.2 รวบรวมผลการพิจารณาจากผูบังคับบัญชาทุกสํานัก/กอง เพื่อเขาท่ีประชุมใหคณะกรรมการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ โดยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน กอนวันท่ีเล่ือนข้ัน
เงินเดือนตามวงรอบการเล่ือนข้ัน (เมษายน และ ตุลาคม) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติ การ
รักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม การมาปฏิบัติงาน การใหความรวมมือในกิจกรรมของหนวยงาน 
 6.3 จัดทํารายงานการประชุมการพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือน เพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบ 
 6.4 จัดทําคําส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือน โดยใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูมีอํานาจส่ังเล่ือนข้ัน
เงินเดือนตามความเห็นของคณะกรรมการ 
 6.5 รายงานจังหวัดทราบ เพื่อตรวจสอบ และแจงเวียนคําส่ังใหแตละสํานัก/กองทราบ 
 6.6 บันทึกขอมูลการเล่ือนข้ันเงินเดือนในทะเบียนประวัติพนกังานสวนตําบล 
  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ครั้งท่ี 1 ครึ่งปแรก เล่ือนวันท่ี 1 เมษายน ของปท่ีไดเล่ือน 
 ครั้งท่ี 2 ครึ่งปหลัง เล่ือนวันท่ี 1 ตุลาคม ของปถัดไป     
        
8. งบประมาณดําเนินการ - 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  

สวนท่ี 3 -38- 



 
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 พนักงานองคการบริหารสวนตําบล ไดรับการเล่ือนข้ันเงินเดือน ตามความสามารถ ทักษะ และผลการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพมีสมรรถนะในการทํางานและคุณลักษณะอื่นท่ีโดดเดน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 2 มิติที่ 2/2.2/2.2.1 

 

1. ช่ือโครงการ มาตรการใชแบบประเมินสมรรถนะและการจัดทําคํารับรองปฏิบัติราชการเปนเกณฑการ 
                   พิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนของพนักงานสวนตําบลและลูกจาง 
 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 
เพื่อสรางระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีมีความโปรงใสและเปนธรรม โดยใหผูบังคับบัญชาซึ่ง

เปนผูประเมินและผูใตบังคับบัญชาซึ่งเปนผูถูกประเมิน รวมกันวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายและ/
หรือความสําเร็จของงาน ซึ่งผูถูกประเมินตองรับผิดชอบในรอบการประเมินนั้น โดยกําหนดดัชนีวัดหรือหลักฐาน
บงช้ีความสําเร็จของงานอยางเปนรูปธรรม รวมท้ังระบุพฤติกรรมการทํางานท่ีคาดหวัง  
 

3. วัตถุประสงค 
เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม เปนไป

ดวยความโปรงใสและเปนธรรม 
 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ประกาศวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ใหบุคลากรทุกคนทราบ 
 6.2 ใหบุคลากรทุกคนสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
 6.3 ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามประกาศ ขอ 1 
 6.4 นําผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาเปนเครื่องมือในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน คาจาง
คาตอบแทนและตอสัญญาจาง 
  

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ครั้งท่ี 1 ครึ่งปแรก เริ่มทําตุลาคม  
 ครั้งท่ี 2 ครึ่งปหลัง เริ่มทําเมษายน        
     
8. งบประมาณดําเนินการ - 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
เปนไปดวยความโปรงใส และเปนธรรม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 3 มิติที่ 2/2.2/2.2.1 

 

1. ช่ือโครงการ มาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรในทุกสวนราชการพัฒนาความรูความสามารถ 
                   ในการปฏิบัติราชการ 
 
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 เพื่อเปนการเสริมสรางความรู ใหกับบุคลากรทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลใหมีความรู
ความสามารถในหนาท่ีของตนเอง จึงไดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมตามท่ีหนวยงานตางๆ จัดข้ึน เพื่อใหงาน   
ท่ีปฏิบัติมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลอยางเต็มท่ี       
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อเสริมสรางและพัฒนาความรู ศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
 3.2 เพื่อสงเสริมและเสริมสรางใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลไดตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของ
ตนเองและมีทัศนคติท่ีดีตอหนาท่ีความรับผิดชอบ การใหบริการประชาชน เพื่อประโยชนในการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานสวนตําบล พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางท่ัวไป 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 หนวยงานตางๆ ท่ีจัดอบรม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดสงพนักงานเจาหนาท่ี พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป เขารับการอบรมตามท่ี
หนวยงานตางๆ จัดข้ึน  

6.2 ใหพนักงานเจาหนาท่ี พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําป (KPI) 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2561  - กันยายน 2562       
      
8. งบประมาณดําเนินการ   
 เบิกจายจากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาใชสอย ประเภท รายจายท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ รายการ คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา
บุคลากร ศึกษาดูงาน ฯลฯ ของ อบต.ทุงกระพังโหม จํานวน 600,000 บาท (-หกแสนบาทถวน-) 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม        
      
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  รอยละ 80 ของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ไดรับการพฒันาความรู ศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 มิติที่ 2/2.2/2.2.2 

 

1. ช่ือโครงการ มาตรการนําระบบ E-LASS มาใชในกระบวนการจัดซื้อ-จัดจาง 
 
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม มีนโยบายจะพัฒนาบุคลากรดานการบริหารการคลังเพื่อรองรับ 
(E-GOVERMEN) ของภาครัฐ โดยใชเทคโนโลยีเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพติดตามผลการดําเนินงานระบบงบประมาณ 
ระบบการจัดเก็บรายได ระบบการจัดซื้อจัดจาง ระบบการเบิกจายเงิน ระบบการบันทึกบัญชี การจัดทํารายงาน
การเงิน การเบิกจายรายวัน รายเดือน รายไตรมาส และรายป พรอมการจัดทําฎีกาและการออกเช็คพรอมงบ
ประกอบการแสดงฐานทางการเงินครบถวนตามท่ีระเบียบกําหนด เนื่องจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมี
แนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ัวประเทศใชระบบบัญชีคอมพิวเตอร (E-LASS) จะชวยใหผูปฏิบัติทํางาน
ไดสะดวกรวดเร็วสามารถตรวจสอบไดงายและลดข้ันตอนการทํางานท่ีซ้ําซอนสามารถใหขอมูลผูบริหารไดรวดเร็ว
เปนปจจุบัน กอใหเกิดการควบคุมในท่ีดี ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ไดตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องดังกลาว ในการดําเนินการ
เกี่ยวกับการเช่ือมโยงขอมูลในระบบการเบิกจายในระบบ (E-LASS) เพื่อใหสามารถติดตามการใชจายงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว สามารถเปนเครื่องมือในการบริหารราชการแผนดิน
อยางมีประสิทธิภาพ จึงไดจัดสงบุคลากรเขารับการอบรมการบันทึกบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร (E-LASS)  
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใหสามารถนําขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณ การจัดเก็บรายได การเบิกจายเงินรวมไปถึงระบบบัญชี
เขาสูระบบไดอยางมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน 
 3.2 เพื่อใหเกิดความเขาใจ การจัดซื้อจัดจาง เปนไปตามแผนพัฒนาตําบล 
 3.3 เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อ-จัดจาง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและใช
ทรัพยากรอยางคุมคากับประโยชนและเกิดความนาเช่ือถือของรายงานทางการเงินเปนปจจุบัน 
 3.4 เพื่อใหผูบริหารสามารถติดตามดานรายรับ-รายจาย ระบบการเงินการคลังใหเปนปจจุบัน  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบล ท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดานทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ พัสดุ ธุรการ การจัดทําฏีกา จัดทําโครงการขององคการบริหารสวนตําบล 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 หนวยงานตางๆ ท่ีจัดอบรม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดสงพนักงานเจาหนาท่ี ท่ีรับผิดชอบ เขารับการอบรมตามท่ีหนวยงานตางๆ จัดข้ึน เพื่อใหเกิดความ
เขาใจและสามารถปฏิบัติงานดานการบันทึกขอมูล (E-LASS) ในกระบวนการจัดซื้อ-จัดจาง  

6.2 ตรวจสอบงบประมาณและกระบวนการจัดซือ้-จัดจาง 
6.3 ดําเนินการตามกระบวนการจัดซื้อ-จัดจาง ในระบบบันทึกขอมูล (E-LASS) 
6.4 ประเมินและติดตามผลการดําเนินการ 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2561  - 2564        
     
8. งบประมาณดําเนินการ   
 เบิกจายจากแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาใชสอย ประเภท รายจายท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ รายการ คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา
บุคลากร ศึกษาดูงาน ฯลฯ ของ อบต.ทุงกระพังโหม จํานวน 350,000 บาท (-สามแสนหาหมื่นบาทถวน-) 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม       
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  การดําเนินการจัดซื้อ-จัดจาง เปนไปตามระเบียบฯ และหนังสือส่ังการ รอยละ 100  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 2 มิติที่ 2/2.2/2.2.2 

 

1. ช่ือโครงการ มาตรการบันทึกขอมูลกลางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (INFO) ดานรายรับ-รายจาย 
                   ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
 
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม มีนโยบายจะพัฒนาบุคลากรดานการบริหารการคลังเพื่อรองรับ 
(E-GOVERMEN) ของภาครัฐ โดยใชเทคโนโลยีเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพติดตามผลการดําเนินงานระบบงบประมาณ 
ระบบการจัดเก็บรายได ระบบการจัดซื้อจัดจาง ระบบการเบิกจายเงิน ระบบการบันทึกบัญชี การจัดทํารายงาน
การเงิน การเบิกจายรายวัน รายเดือน รายไตรมาส และรายป พรอมการจัดทําฎีกาและการออกเช็คพรอมงบ
ประกอบการแสดงฐานทางการเงินครบถวนตามท่ีระเบียบกําหนด เนื่องจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมี
แนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ัวประเทศตองดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานในระบบสารสนเทศ
เพื่อการวางแผนและประเมินผลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-plan) ซึ่งระบบขอมูลกลางองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เปนระบบฐานขอมูลท่ีจัดทําข้ึน เพื่อสํารวจ ขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ัวประเทศ ซึ่งขอมูลท่ี
แสดงในระบบเปนขอมูลท่ีนําเขา โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อเผยแพร ประชาสัมพันธขอมูลใหหนวยงาน
ภายในกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานท่ีเกี่ยวของนําขอมูลไปใช
ประโยชนไดอยางสูงสุด 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ไดตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องดังกลาว ในการดําเนินการ
เกี่ยวกับการเช่ือมโยงขอมูลในระบบการบันทึกขอมูลกลางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (INFO) ดานรายรับ-
รายจายงบประมาณ เพื่อใหสามารถติดตามการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดอยางถูกตอง
และรวดเร็ว สามารถเปนเครื่องมือในการบริหารราชการแผนดินอยางมีประสิทธิภาพไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใหสามารถนําขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณ รายรับ-รายจาย ฯลฯ ไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพและ
บังเกิดประโยชนสูงสุด 
 3.2 เพื่อใหงายตอการตรวจสอบขอมูลและสามารถดําเนินการจัดซื้อ-จัดจาง เปนไปตามแผนพัฒนาตําบล 
 3.3 เพื่อใหการดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานในระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและประเมินผล
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-plan) เปนไปอยางมีข้ันตอน ถูกตอง ครบถวน 
 3.4 เพื่อใหผูบริหารสามารถติดตามดานรายรับ-รายจาย ระบบการเงินการคลังและงบประมาณ  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบล ท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดานทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ พัสดุ ธุรการ การจัดทําฏีกา จัดทําโครงการขององคการบริหารสวนตําบล 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 การวางแผนตามข้ันตอนและวิธีการบันทึกขอมูลดานรายรับ-รายจาย งบประมาณดวยระบบ
คอมพิวเตอร (e-plan) และมอบหมายเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ  
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6.2 ดําเนินการบันทึกขอมูลรายงานผลการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลในระบบสารสนเทศ

เพื่อการวางแผนและประเมินผลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-plan) 
6.3 ตรวจสอบ ประเมินและติดตามผลการดําเนินการ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562  - 2564        
     
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม       
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  บันทึกขอมูลกลางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (INFO) ดานรายรับ-รายจาย งบประมาณไดครบถวน 
ถูกตอง 100           
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 3 มิติที่ 2/2.2/2.2.2 

 

1. ช่ือโครงการ กิจกรรมการเขารวมตรวจประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (LPA)  
 
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 กองคลังไดดําเนินการจัดทําแผนการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (LPA) 
คือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป , แผนพัฒนาประจําป) การจัดทําแผนการบริหารงาน
บุคคล(แผนอัตรากําลัง ใหเหมาะสมกับอํานาจหนาท่ีภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) การบริหารจัดการ 
การบริหารราชการโดยมีแบบแผน (มีการเผยแพรขอมูลขาวสาร ผลการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ ใหคุมคาในดานความซื่อสัตย โปรงใส มีการควบคุมภายใน มีการตรวจสอบ/
สงเสริมสนับสนุนการดําเนินการและแกไขปญหามีการพัฒนาจิตสํานึกและจรรยาบรรณ) โดยเปดโอกาสให
ประชาชนสามารถตรวจสอบความถูกตองไดตลอดเวลาและเปดเผยขอมูลขาวสารภายในกรอบของกฎหมาย           
มีความเสมอภาค ใหบริการประชาชนดวยความเสมอภาคไมเลือกปฏิบัติและมุงผลสัมฤทธิ์ของงานทํางานใหเสร็จ
ตามกําหนดเวลาและใหเกิดผลดีตอองคกร สวนรวม ตลอดจนใชทรัพยากรอยางประหยัด คุมคา ซึ่งเปนการทํางาน
โดยยึดหลักการวัดผลลัพธและลดคาใชจายอยางเปนรูปธรรม 
 

3. วัตถุประสงค 
      เพื่อการปฏิบัติงานมีระเบียบวิธีท่ีถูกตอง โปรงใส เปนธรรม สามารถตรวจสอบได โดยมีการเปดเผยขอมูล
ขาวสารตรงไปตรงมา ใหประชาชนเขาถึงขอมูลไดสะดวกและมีกระบวนการใหประชาชนตรวจสอบได ตาม พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสาร พ.ศ.2539 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 การจัดทําแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางของปงบประมาณ 2562  

6.2 มีการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงบประมาณหรือโครงการ 
6.3 มีการประกาศแผนปฏิบัติการใหประชาคมทราบ 
6.4 ระดับความสําเร็จของอัตราการจัดเก็บรายได 
6.5 ระดับความสําเร็จของอัตราการเบิกจายเงินตามงบประมาณรายจาย 
6.6 ความประหยัดและความคุมคาในการบริหารจัดการโครงการหรืองานประจํา 
6.7 มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยสํานักงานทองถ่ินจังหวัด 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2561  - กันยายน 2562       
      
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
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9. ผูรับผิดชอบ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม       
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  ผลคะแนนท่ีไดรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (LPA) ไมนอยกวา 
รอยละ 60 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 4 มิติที่ 2/2.2/2.2.2 

 

1. ช่ือโครงการ โครงการติดต้ังกลองวงจรปดภายในตําบล 
 
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 เนื่องดวยปญหาอาชญากรรมไดแกการโจรกรรมทรัพยสินตลอดจนปญหายาเสพติดไดสรางความเดือน
รอนใหกับประชาชนในพื้นท่ีตางๆ มีผลกระทบตอการดําเนินชีวิตของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลทุง
กระพงัโหมจึงไดจัดทําโครงการติดต้ังกลองวงจรปดภายในตําบลข้ึน เพื่อใชอุปกรณเทคโนโลยีเปนตัวชวยเฝาระวัง
หรือสอดสองดูแล จัดเก็บขอมูล เพื่อใหมีการสืบคนขอมูลในกรณีการเกิดอุบัติเหตุ การโจรกรรม การกอ
อาชญากรรม การทะเลาะวิวาท รวมถึงการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ีในสถานท่ีท่ีมีกลองวงจรปดติดต้ังอยู 
 
3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อเฝาระวังและจัดเก็บขอมูลชวยในการสืบคนหลักฐานในทางคดีความหรือการสืบคนหลักฐาน
ตางๆ 
 3.2 เพื่อเฝาระวังและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ี 
 3.3 เพื่อลดปญหาการกระทําผิดกฎหมายตางๆ ในชุมชน  
 3.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี และลดปญหาการปฏิบัติงานท่ีไมถูกตอง 
ปองกันการกระทําผิดการฉอราชบังหลวง  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ชุมชน และพื้นท่ีสุมเส่ียงตางๆ อาคารสถานท่ีขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ไดรับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากข้ึน การปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ีเปนไปดวยความเรียบรอย 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ชุมชน พื้นท่ีสุมเส่ียง อาคารสถานท่ีภายนอกขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ข้ันเตรียมงานสํารวจพื้นท่ี กําหนดจุดติดต้ัง 

6.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
6.3 ประชุมคณะกรรมการกําหนดรายละเอียด (TOR)และดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของกับระเบียบพัสดุฯ 
6.4 ดําเนินการตามโครงการ 
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
6.6 นําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562  - 2564       
           
8. งบประมาณดําเนินการ   
 จํานวนเงิน 1,000,000 บาท (-หนึ่งลานบาทถวน-) 
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9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม       
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ทําใหพื้นท่ีในตําบลมีการติดต้ังกลองวงจรปด และสถานท่ีปฏิบัติงานภายนอกขององคการบริหารสวน
ตําบลไดเพิ่มมาตรการปองกันและเฝาระวังในดานปญหาอุบัติภัย ปญหาจราจร ปญหาอาชญากรรม รวมถึงใน
อาคารสถานท่ีขององคการบริหารสวนตําบล เปนการเพิ่มมาตรการปองกันใหพนักงานเจาหนาท่ีปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 5 มิติที่ 2/2.2/2.2.2 

 

1. ช่ือโครงการ มาตรการนําโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปบันทึกขอมูลลงในระบบสารสนเทศ 
                   เพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (E-plan) 
 
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 ตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดส่ังการใหดําเนินการบันทึกขอมูลลงในระบบสารสนเทศ                
(E-plan) เพื่อใหหนวยงานกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหาร สามารถตรวจสอบขอมูลได  
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใหโครงการมาตรการ/กิจกรรม ถูกนํามาปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
 3.2 เพื่อใหองคกรภายนอกไดมีโอกาสเขาตรวจสอบการใชงบประมาขององคการบริหารสวนตําบล 
 3.3 เพื่อใหเปนไปตามขอส่ังการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 โครงการท่ีไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป ไดถูกบันทึกขอมูลลงในระบบสารสนเทศ (E-plan) 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 หลังจากประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป นําโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุไวในแผนฯ บันทึกขอมูลลงในระบบ
สารสนเทศ (E-plan)   

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562  - 2564        
     
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม       
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  โครงการท่ีใชงบประมาณ ในแผนปองกันและปราบปราบการทุจริต ไดรับการบรรจุลงในแผนพัฒนา 
ทองถ่ินส่ีป 100 %           
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 6 มิติที่ 2/2.2/2.2.2 

 

1. ช่ือโครงการ มาตรการรายงานผลการสอบทานดานการเงินบัญชีและพัสดุทุกไตรมาส 
 
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 กองคลังมีบทบาทและมีความสําคัญเปนอยางยิ่งเปรียบเสมือนเปนหัวใจของหนวยงานเพราะมีหนาท่ี
เกี่ยวกับการควบคุม ตรวจสอบเอกสารตางๆ ของการเงินองคการบริหารสวนตําบล โดยตองมีการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานการเบิกจาย การรับเงิน การจัดทําบัญชีตางๆ พรอมท้ังใหขอเสนอแนะใหคําช้ีแจงเกี่ยวกับการ
เบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบลพรอมท้ังตองจัดทําขอมูลทางการเงิน วิเคราะหงบการเงินตาม
งบประมาณประจําป จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและบัญชีงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร รายงานเงินสะสม             
งบกระแสเงินสด จัดทํากระดาษทําการตางๆ   
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใหทราบวาการบริหารงานดานการเงิน บัญชีและพัสดุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบังเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 
 3.2 เพื่อใหทราบขอมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานทางการเงนิมีความถูกตองเช่ือถือได 
 3.3 เพื่อใหหัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาสามารถตัดสินใจ/ส่ังการแกไขปญหาตางๆ ไดอยาง
รวดเร็ว ทันเหตุการณ  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ผูบริหารฝายการเมือง ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล 
 4.2 ขาราชการฝายประจําประกอบดวย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และรองปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล หัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง ทุกสํานัก/กอง 
 4.3 บุคลากรทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดานทรัพยากร
บุคคล งบประมาณ พัสดุ ธุรการ การจัดทําฏีกา จัดทําโครงการตางๆขององคการบริหารสวนตําบล 
 4.4 ผูมีสวนไดเสียดานการเงิน บัญชีและพัสดุ 
  

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 การจัดทําแผนการสอบทานดานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
 6.2 ตรวจทานความถูกตองและความนาเช่ือถือไดของขอมูลดานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
 6.3 ดําเนินการรายงานผลการสอบทานดานการเงิน บัญชีและพัสดุทุกไตรมาสเสนอผูบังคับบัญชา/
ผูบริหาร    
 6.4 สําเนารายงานผลการสอบทานดานการเงิน บัญชีและพัสดุทุกไตรมาสใหผูวาราชการจังหวัดทราบ
 6.5 วิเคราะหและประเมินผลความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุมคาในการใชทรัพยากร 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2561  - กันยายน 2564       
      
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม       
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  รายงานผลการสอบทานดานการเงิน บัญชี และพัสดุทุกไตรมาส ไดครบถวน ถูกตอง 100% 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 7 มิติที่ 2/2.2/2.2.2 

 

1. ช่ือโครงการ มาตรการตรวจสอบพัสดุประจําป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวย 
                   การบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
 
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2535 และท่ี
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 9 พ.ศ.2553 ขอ 148 กอนส้ินเดือนกันยายนทุกป ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถ่ินแตงต้ังเจาหนาท่ีของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ซึ่งมิใชเจาหนาท่ีพัสดุคน
หนึ่งหรือหลายคนตามความจําเปน เพื่อตรวจสอบการรับจายพัสดุงวดต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคมปกอน จนถึงวันท่ี 30 
กันยายนปปจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทท่ีคงเหลืออยูเพียงวันส้ินงวดนัน้ ในการตรวจสอบใหเริ่มดําเนินการ
ตรวจสอบพัสดุในวันเปดทําการวันแรกของเดือนตุลาคมเปนตนไป วาการรับจายถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมีตัว
อยูตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม มีพัสดุชํารุด เส่ือมคุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุไมจําเปนตอง
ใชในราชการตอไปแลวใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอผูแตงต้ังภายใน 30 วันทําการ นับแตเริ่ม
ดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น เมื่อผูแตงต้ังไดรับรายงานจากเจาหนาท่ีผูตรวจสอบแลว ใหสําเนารายงานไปยัง
สํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงนิแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี 1 ชุด   
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใหทราบวาการบริหารงานดานพัสดุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 3.2 เพื่อใหทราบขอมูลทางพัสดุ และรายงานการตรวจสอบพัสดุมีความถูกตอง เช่ือถือได 
 3.3 เพื่อใหหัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาสามารถตัดสินใจ/ส่ังการแกไขปญหาตางๆ ไดอยาง
รวดเร็ว ทันเหตุการณ  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ผูบริหารฝายการเมือง ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล 
 4.2 ขาราชการฝายประจําประกอบดวย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และรองปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล หัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง ทุกสํานัก/กอง 
 4.3 บุคลากรทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดานทรัพยากร
บุคคล งบประมาณ พัสดุ ธุรการ การจัดทําฏีกา จัดทําโครงการตางๆขององคการบริหารสวนตําบล 
 4.4 ผูมีสวนไดเสียดานพัสดุ 
  

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 การจัดทําแผนการสอบทานพัสดุ 
 6.2 แตงต้ังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

6.3 ตรวจทานความถูกตองและความนาเช่ือถือไดของขอมูลดานพัสดุ 
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 6.4 ดําเนินการตรวจสอบรายการท่ีเบิกจายและรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ รายไตรมาส เสนอ
ผูบังคับบัญชา/ผูบริหาร    
 6.5 วิเคราะหและประเมินผลความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุมคาในการใชทรัพยากร 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2561  - กันยายน 2562       
      
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม       
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําป ไดครบถวน ถูกตอง 100%  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 8 มิติที่ 2/2.2/2.2.2 

 

1. ช่ือโครงการ จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน เรื่องการจัดทําแผน 
                    จัดซื้อ จัดจาง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0313.4/ว 1500 ลงวันท่ี 25 มิถุนายน  
                    2542 และมีการรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจางเปนประจําทุกไตรมาส 
 
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2535 และท่ี
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 9 พ.ศ.2553 ขอ 148 กอนส้ินเดือนกันยายนทุกป ใหหัวหนาฝายบริหารของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถ่ินแตงต้ังเจาหนาท่ีของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ซึ่งมิใชเจาหนาท่ีพัสดุคน
หนึ่งหรือหลายคนตามความจําเปน เพื่อตรวจสอบการรับจายพัสดุงวดต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคมปกอน จนถึงวันท่ี 30 
กันยายนปปจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทท่ีคงเหลืออยูเพียงวันส้ินงวดนั้น ในการตรวจสอบใหเริ่มดําเนินการ
ตรวจสอบพัสดุในวันเปดทําการวันแรกของเดือนตุลาคมเปนตนไป วาการรับจายถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมีตัว
อยูตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม มีพัสดุชํารุด เส่ือมคุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุไมจําเปนตอง
ใชในราชการตอไปแลวใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอผูแตงต้ังภายใน 30 วันทําการ นับแตเริ่ม
ดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น เมื่อผูแตงต้ังไดรับรายงานจากเจาหนาท่ีผูตรวจสอบแลว ใหสําเนารายงานไปยัง
สํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี 1 ชุด   
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใหทราบวาการบริหารงานดานพัสดุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 3.2 เพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อ จัดจางขององคการบริหารสวนตําบลเปนไปตามแผนการจัดซื้อ จัดจาง 
ท่ีกําหนดไว 
 3.3 เพื่อใหหัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาสามารถตัดสินใจ/ส่ังการแกไขปญหาตางๆ ไดอยาง
รวดเร็ว ทันเหตุการณ  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ผูบริหารฝายการเมือง ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล 
 4.2 ขาราชการฝายประจําประกอบดวย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และรองปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล หัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง ทุกสํานัก/กอง 
 4.3 บุคลากรทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดานทรัพยากร
บุคคล งบประมาณ พัสดุ ธุรการ การจัดทําฏีกา จัดทําโครงการตางๆขององคการบริหารสวนตําบล 
 4.4 ผูมีสวนไดเสียดานพัสดุ 
  

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
        
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 สํารวจความตองการตามแผนพัฒนาตําบลประจําป 
 6.2 แตงต้ังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

6.3 ดําเนินการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป 
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 6.4 ดําเนินการตรวจสอบรายการท่ีเบิกจายและรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ รายไตรมาส เสนอ
ผูบังคับบัญชา/ผูบริหาร    
 6.5 วิเคราะหและประเมินผลความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุมคาในการใชทรัพยากร 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2561  - กันยายน 2562       
      
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม       
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จัดทําแผนการจัดซื้อ จัดจาง เปนไปตามระเบียบ กฎหมายและหนังสือส่ังการ ไดครบถวนถูกตอง 100% 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 9 มิติที่ 2/2.2/2.2.2 

 

1. ช่ือโครงการ รายงานสถิติการคลังภายใน 90 วัน นับแตส้ินปงบประมาณและประกาศใหประชาชนทราบ 
                     
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 การปฏิบัติหนาท่ีในดานการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและมีความสําคัญอยางยิ่งตอ
การพัฒนาองคกรขององคการบริหารสวนตําบล ใหองคการบริหารสวนตําบลมีความเขมแข็งเพราะบทบาทท่ี
สําคัญ คือ การพิจารณา ศึกษา วิเคราะห นําความเห็นเสนอแนะ ปรับปรุงแกไข และดําเนินการดานงาน
บริหารงานคลัง โดยตรวจสอบจากงานตางๆ ของแตละฝาย แตละสวน ตลอดจนการควบคุม ตรวจสอบเอกสาร
ตางๆ ของการเงินขององคการบริหารสวนตําบล โดยตองมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจาย การรับเงิน 
การจัดทําบัญชีตางๆ พรอมท้ังใหขอเสนอแนะ ใหคําช้ีแจง เกี่ยวกับการเบิกจายเงินขององคการบรหิารสวนตําบล 
พรอมท้ังตองจัดทําขอมูลทางการเงิน วิเคราะหงบการเงินตามงบประมาณประจําป จัดทํางบแสดงฐานะการเงิน
และบัญชี งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร รายงานเงินสะสม งบกระแสเงินสด จัดทํากระดาษทําการตางๆ การ
เบิกจายจะตองดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบการตรวจสอบและการควบคุมยอดงบประมาณรายจายประจําป 
จึงมีความละเอียดออนและมีความสําคัญเปนอยางมากเพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ และการสอบ
รายงานการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง ใหถูกตองนั้นตองดําเนินการตามระเบียบวิธีงบประมาณและตามรูปแบบระบบ
งบประมาณรายจาย  
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใหทราบขอมูลการบริหารงานดานการเงิน บัญชีและพัสดุเปนไปอยางถูกตอง เช่ือถือได มี
ประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 3.2 เพื่อใหหัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาสามารถตัดสินใจ/ส่ังการแกไขปญหาตางๆ ไดอยาง
รวดเร็ว ทันเหตุการณ  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ผูบริหารฝายการเมือง ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล 
 4.2 ขาราชการฝายประจําประกอบดวย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และรองปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล หัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง ทุกสํานัก/กอง 
 4.3 บุคลากรทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดานทรัพยากร
บุคคล งบประมาณ พัสดุ ธุรการ การจัดทําฏีกา จัดทําโครงการตางๆขององคการบริหารสวนตําบล 
 4.4 ประชาชนโดยท่ัวไป 
  

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ตรวจสอบงบประมาณ รายรับ-รายจาย ประจําป 
 6.2 มอบหมายเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

6.3 ดําเนินการรายงานสถิติการคลัง เสนอผูบังคับบัญชา/ผูบริหาร 
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 6.4 ประกาศใหประชาชนทราบผานชองทางตางๆ    
 6.5 ประเมินและติดตามผลการดําเนินการ 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2561  - กันยายน 2562       
      
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม       
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รายงานสถิติการคลัง ไดครบถวน ถูกตอง ภายในกําหนดเวลา 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 10 มิติที่ 2/2.2/2.2.2 

 

1. ช่ือโครงการ จัดทําแผนการใชจายเงินกอนการเบิกจายตามงบประมาณทุกไตรมาส 
                     
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 การปฏิบัติหนาท่ีในดานการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและมีความสําคัญอยางยิ่งตอ
การพัฒนาองคกรขององคการบริหารสวนตําบล ใหองคการบริหารสวนตําบลมีความเขมแข็งเพราะบทบาทท่ี
สําคัญ คือ การพิจารณา ศึกษา วิเคราะห นําความเห็นเสนอแนะ ปรับปรุงแกไข และดําเนินการดานงาน
บริหารงานคลัง โดยตรวจสอบจากงานตางๆ ของแตละฝาย แตละสวน ตลอดจนการควบคุม ตรวจสอบเอกสาร
ตางๆ ของการเงินขององคการบริหารสวนตําบล โดยตองมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจาย การรับเงิน 
การจัดทําบัญชีตางๆ พรอมท้ังใหขอเสนอแนะ ใหคําช้ีแจง เกี่ยวกับการเบิกจายเงินขององคการบรหิารสวนตําบล 
พรอมท้ังตองจัดทําขอมูลทางการเงิน วิเคราะหงบการเงินตามงบประมาณประจําป จัดทํางบแสดงฐานะการเงิน
และบัญชี งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร รายงานเงินสะสม งบกระแสเงินสด จัดทํากระดาษทําการตางๆ การ
เบิกจายจะตองดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบการตรวจสอบและการควบคุมยอดงบประมาณรายจายประจําป 
จึงมีความละเอียดออนและมีความสําคัญเปนอยางมากเพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ และการสอบ
รายงานการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจาง ใหถูกตองนั้นตองดําเนินการตามระเบียบวิธีงบประมาณและตามรูปแบบระบบ
งบประมาณรายจาย  
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใหทราบขอมูลการบริหารงานดานการเงิน บัญชีและพัสดุเปนไปอยางถูกตอง เช่ือถือได มี
ประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 3.2 เพื่อใหหัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาสามารถตัดสินใจ/ส่ังการแกไขปญหาตางๆ ไดอยาง
รวดเร็ว ทันเหตุการณ  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ผูบริหารฝายการเมือง ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล 
 4.2 ขาราชการฝายประจําประกอบดวย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และรองปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล หัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง ทุกสํานัก/กอง 
 4.3 บุคลากรทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดานทรัพยากร
บุคคล งบประมาณ พัสดุ ธุรการ การจัดทําฏีกา จัดทําโครงการตางๆขององคการบริหารสวนตําบล 
 4.4 ประชาชนโดยท่ัวไป 
  

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ตรวจสอบงบประมาณ รายรับ-รายจาย ประจําป 

6.2 ตรวจสอบการใชแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปเปนแนวทางในการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป/เพิ่มเติมหรือไม 
 6.3 มอบหมายเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
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6.4 ดําเนินการจัดทําแผนการใชจายเงินตามงบประมาณทุกไตรมาส 

 6.5 วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุมคาในการใชทรัพยากร 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2561  - กันยายน 2562       
      
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม       
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จัดทําแผนการใชจายเงินกอนการเบิกจายเงินงบประมาณ ทุกไตรมาส ไดครบถวน ถูกตอง 100% 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 11 มิติที่ 2/2.2/2.2.2 

 

1. ช่ือโครงการ จัดทํารายงานสถานะเงินประจําวนั 
                     
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 การปฏิบัติหนาท่ีในดานการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและมีความสําคัญอยางยิ่งตอ
การพัฒนาองคกรขององคการบริหารสวนตําบล ใหองคการบริหารสวนตําบลมีความเขมแข็งเพราะบทบาทท่ี
สําคัญ คือ การพิจารณา ศึกษา วิเคราะห นําความเห็นเสนอแนะ ปรับปรุงแกไข และดําเนินการดานงาน
บริหารงานคลัง โดยตรวจสอบจากงานตางๆ ของแตละฝาย แตละสวน ตลอดจนการควบคุม ตรวจสอบเอกสาร
ตางๆ ของการเงินขององคการบริหารสวนตําบล โดยตองมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจาย การรับเงิน 
การจัดทําบัญชีตางๆ พรอมท้ังใหขอเสนอแนะ ใหคําช้ีแจง เกี่ยวกับการเบิกจายเงินขององคการบรหิารสวนตําบล 
ดังนั้นจึงตองมีการจัดทําทะเบียนงบประมาณรายรับ-รายจายใหถูกตองตามระเบียบการตรวจสอบและการควบคุม
ยอดงบประมาณรายรับ-รายจายประจําวัน 
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใหทราบขอมูลการรับ-จายประจําวัน มีความถูกตอง เช่ือถือได อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 3.2 เพื่อพิสูจนยอดการบันทึกรายการครบถวนถูกตองตามประเภทการรับ-จายเงิน 
 3.3 เพื่อใหหัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาสามารถตัดสินใจ/ส่ังการ แกไขปญหาตางๆ ไดอยาง
รวดเร็ว ทันเหตุการณ  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ผูบริหารฝายการเมือง ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล 
 4.2 ขาราชการฝายประจําประกอบดวย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และรองปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล หัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง ทุกสํานัก/กอง 
 4.3 บุคลากรทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดานทรัพยากร
บุคคล งบประมาณ พัสดุ ธุรการ การจัดทําฏีกา จัดทําโครงการตางๆขององคการบริหารสวนตําบล 
 4.4 ประชาชนโดยท่ัวไป 
  

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 การจัดทําใบสําคัญรับเงิน ใบนําสงเงินและสรุปใบนําสงเงิน 

6.2 ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินเขาใบสรุปใบนําสงเงินและทะเบียนรายรับ 
 6.3 ดําเนินการรายงานสถานะทางการเงินประจําวัน 

6.4 เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันตรวจสอบ 
 6.5 ประเมินและติดตามผลการดําเนินการรายงานสถานะทางการเงิน 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2561  - กันยายน 2562  
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8. งบประมาณดําเนินการ  - 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม       
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รายงานสถานะการเงินประจําวัน ไดครบถวน ถูกตอง ภายในกําหนดเวลา 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 12 มิติที่ 2/2.2/2.2.2 

 

1. ช่ือโครงการ รายงานแสดงรายรับ-รายจาย และงบทดลองเปนรายเดือน 
                     
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 การปฏิบัติหนาท่ีในดานการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและมีความสําคัญอยางยิ่งตอ
การพัฒนาองคกรขององคการบริหารสวนตําบล ใหองคการบริหารสวนตําบลมีความเขมแข็งเพราะบทบาทท่ี
สําคัญ คือ การพิจารณา ศึกษา วิเคราะห นําความเห็นเสนอแนะ ปรับปรุงแกไข และดําเนินการดานงาน
บริหารงานคลัง โดยตรวจสอบจากงานตางๆ ของแตละฝาย แตละสวน ตลอดจนการควบคุม ตรวจสอบเอกสาร
ตางๆ ของการเงินขององคการบริหารสวนตําบล โดยตองมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจาย การรับเงิน 
การจัดทําบัญชีตางๆ พรอมท้ังใหขอเสนอแนะ ใหคําช้ีแจง เกี่ยวกับการเบิกจายเงินขององคการบรหิารสวนตําบล 
พรอมท้ังตองจัดทําขอมูลทางการเงิน วิเคราะหงบการเงินตามงบประมาณประจําเดือน จัดทํางบแสดงฐานะ
การเงินและบัญชี งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร รายงานเงินสะสม งบกระแสเงินสด จัดทํากระดาษทําการตางๆ 
ในแตละเดือน ดังนั้นจึงตองมีการจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจายของแตละสํานัก/กอง โดยในการตรวจสอบ
เอกสารการเบิกจายเงินในฎีกานั้นมีขอกําหนด ระเบียบตางๆ 
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใหทราบวาการบริหารงานดานรายรับ-จายประจําวัน เปนไปอยางประสิทธิภาพและบังเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 
 3.2 เพื่อใหทราบขอมูลรายรับ-รายจาย มีความถูกตอง เช่ือถือได 
 3.3 เพื่อใหหัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาสามารถตัดสินใจ/ส่ังการ แกไขปญหาตางๆ ไดอยาง
รวดเร็ว ทันเหตุการณ  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ผูบริหารฝายการเมือง ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล 
 4.2 ขาราชการฝายประจําประกอบดวย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และรองปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล หัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง ทุกสํานัก/กอง 
 4.3 บุคลากรทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดานทรัพยากร
บุคคล งบประมาณ พัสดุ ธุรการ การจัดทําฏีกา จัดทําโครงการตางๆขององคการบริหารสวนตําบล 
 4.4 ประชาชนโดยท่ัวไป 
  

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 การตรวจสอบงบประมาณ รายรับ-รายจายประจําป 

6.2 ตรวจฎีกาเบิกจายเงินและหลักฐานการจายเงินเขาสมุดเงินสดจาย 
 6.3 ตรวจสอบการรายงานสถานะการเงินประจําวัน 

6.4 ดําเนินการรายงานแสดงรายรับ-รายจายและงบทดลองประจําเดือน เสนอผูบังคับบัญชา 
 6.5 วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคาในการใชทรัพยากร 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2561  - กันยายน 2562  
            
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม       
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รายงานแสดงรายรับ-รายจาย และงบทดลองเปนรายเดือน ไดครบถวน ถูกตอง ภายในกําหนดเวลา 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 13 มิติที่ 2/2.2/2.2.2 

 

1. ช่ือโครงการ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามท่ีกรมฯ กําหนดเพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ินและประกาศสําเนา 
                    รายงานโดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบทุก 3 เดือน 
                     
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 การปฏิบัติหนาท่ีในดานการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและมีความสําคัญอยางยิ่งตอ
การพัฒนาองคกรขององคการบริหารสวนตําบล ใหองคการบริหารสวนตําบลมีความเขมแข็งเพราะบทบาทท่ี
สําคัญ คือ การพิจารณา ศึกษา วิเคราะห นําความเห็นเสนอแนะ ปรับปรุงแกไข และดําเนินการดานงาน
บริหารงานคลัง โดยตรวจสอบจากงานตางๆ ของแตละฝาย แตละสวน ตลอดจนการควบคุม ตรวจสอบเอกสาร
ตางๆ ของการเงินขององคการบริหารสวนตําบล โดยตองมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจาย การรับเงิน 
การจัดทําบัญชีตางๆ พรอมท้ังใหขอเสนอแนะ ใหคําช้ีแจง เกี่ยวกับการเบิกจายเงินขององคการบริหารสวนตําบล 
พรอมท้ังตองจัดทําขอมูลทางการเงิน วิเคราะหงบการเงินตามงบประมาณประจําเดือน จัดทํางบแสดงฐานะ
การเงินและบัญชี งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร รายงานเงินสะสม งบกระแสเงินสด จัดทํากระดาษทําการตางๆ 
ในแตละเดือน ดังนั้นจึงตองมีการจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจายของแตละสํานัก/กอง โดยในการตรวจสอบ
เอกสารการเบิกจายเงินในฎีกานั้นมีขอกําหนด ระเบียบตางๆ ดังนั้น ในการเบิกจายจะตองดําเนินการใหถูกตอง
ตามระเบียบการตรวจสอบและการควบคุมยอดงบประมาณรายจายประจําป จึงมีความละเอียดออนและมี
ความสําคัญเปนอยางมากเพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ และการสอบรายงานการขออนุมัติจัดซื้อ/  
จัดจาง ใหถูกตองนั้นตองดําเนินการตามระเบียบวิธีงบประมาณและตามรูปแบบระบบงบประมาณรายจาย 
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใหทราบขอมูลการบริหารงานดานการคลังองคการบริหารสวนตําบลเปนไปอยางถูกตอง เช่ือถือ
ได มีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 3.2 เพื่อใหทราบขอมูลสถานะทางการคลังมีความถูกตองเช่ือถือได 
 3.3 เพื่อใหหัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาสามารถตัดสินใจ/ส่ังการ แกไขปญหาตางๆ ไดอยาง
รวดเร็ว ทันเหตุการณ  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ผูบริหารฝายการเมือง ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล 
 4.2 ขาราชการฝายประจําประกอบดวย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และรองปลัดองคการบริหาร
สวนตําบล หัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการกอง ทุกสํานัก/กอง 
 4.3 บุคลากรทุกสํานัก/กอง ขององคการบริหารสวนตําบลท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานดานทรัพยากร
บุคคล งบประมาณ พัสดุ ธุรการ การจัดทําฏีกา จัดทําโครงการตางๆขององคการบริหารสวนตําบล 
 4.4 ประชาชนโดยท่ัวไป 
  

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 การตรวจสอบขอบัญญัติงบประมาณประจําป/ตรวจสอบงบรับ-รายจายรายไตรมาส (ทุก 3 เดือน) 

6.2 จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน/ตรวจสอบรายไตรมาส เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อทราบ/ตรวจทาน 
 6.3 จัดทําบันทึกขอความอนุเคราะหสวนราชการเพื่อดําเนินการประชาสัมพันธรายงานผลการดําเนินงาน 

6.4 ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบผานชองทางตางๆ 
 6.5 ประเมินและติดตามผลการดําเนินการ 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2561  - กันยายน 2562  
            
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม       
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามโครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล ใหประชาชนทราบ      

ทุก 3 เดือน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 มิติที่ 2/2.2/2.2.3 

 

1. ช่ือโครงการ การจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
                     
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 ในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
ดําเนินการตางๆ ของรัฐเปนส่ิงจําเปน เพื่อท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองได
โดยถูกตองกับความเปนจริง อันเปนการสงเสริมใหมีความเปนรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งข้ึน สมควรกําหนดให
ประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยมีขอยกเวนอันไมตองเปดเผยท่ีแจงชัดและจํากัดเฉพาะขอมูล
ขาวสารท่ีหากเปดเผลแลวจะเกิดความเสียหายตอประเทศชาติหรือตอประโยชนท่ีสําคัญของเอกชน ท้ังนี้ เพื่อ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหมั่นคงและจะยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ี เพื่อท่ีจะ
ปกปกรักษาประโยชนของตนไดอีกประการหนึ่งดวย ประกอบกับสมควรคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวนท่ีเกี่ยวของ
กับขอมูลขาวสารของราชการไปพรอมกัน 
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อเพิ่มการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 
 3.2 เพื่อใหประชาชนมีสิทธิไดรับขอมูลขาวสารของทางราชการ 
 3.3 เพื่อประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความ 
เปนจริง  
 3.4 เพื่อใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ี 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนทราบถึงสิทธิหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีและสามารถท่ีจะปกปกรักษาประโยชนของตนไดอกี
ทางหนึ่ง 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดต้ังศูนยขอมูลขาวสาร และจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 

6.2 แตงต้ังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน 
 6.3 จัดวางเอกสารขอมูลครบถวนตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 

6.4 อบรมใหความรูแกบุคลากรภายในองคการบริหารสวนตําบลฯ เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 

6.5 อบรมใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
 6.5 บริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 
 6.6 จัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลการเสนอผูบริหาร 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562  - 2564         
 

สวนท่ี 3 
-67- 



            
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม       
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 เชิงปริมาณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม จํานวน 1 ศูนย 

10.2 เชิงคุณภาพ รอยละ 80 ของประชาชนท่ีมาใชบริการมีความพึงพอใจ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 มิติที่ 2/2.3/2.3.1 

 

1. ช่ือโครงการ ปรับปรุงและลดข้ันตอนการทํางาน 
                     
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 หมวด 7 วา
ดวยการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เปนการกําหนดแนวทางท่ีสวน
ราชการตองจัดใหมีข้ึนเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนใหไดรับบริการโดยเร็ว ในขณะเดียวกันก็จะ
สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาได หลักสําคัญในการติดตอ
ราชการของประชาชน คือ ตองการทราบวาเรื่องท่ีตนมาติดตอขอรับบริการจากรัฐนั้น จะตองใชเวลาพิจารณา
เทาใดจึงจะรูผล เพราะประชาชนหรือแมแต สวนราชการจะไดวางแผนการดําเนินการตอไป ดังนั้น องคการ
บริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมจึงไดจัดทํามาตรการลดข้ันตอนการทํางานเพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตองการของประชาชนข้ึน เพื่อเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและเปนการแสดงถึงประสิทธิภาพใน
การทํางานท่ีเปนระบบ 
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อเปนการปรับปรุงกระบวนการทํางาน ดานการใหบริการประชาชนใหมีกําหนดระยะเวลาแลว
เสร็จท่ีชัดเจน เพื่อท่ีประชาชนจะไดทราบถึงข้ันตอนและระยะเวลาแลวเสร็จ ในเรื่องท่ีมาติดตอขอรับบริการจาก
องคการบริหารสวนตําบล 
 3.2 เพื่อใหพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมไดตระหนักถึงภาระหนาท่ีและให
ความสําคัญตอการบริการประชาชน 
 3.3 เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับประชาชนผูมาขอรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบล  
 3.4 เพื่อเปนการสนองนโยบายรัฐบาลตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทํามาตรการปรับปรุงและลดข้ันตอนการทํางาน จํานวน 1 มาตรการ 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือบริการและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน 

6.2 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน 
 6.3 จัดทําประกาศเรื่องการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน และปดประกาศ 
ลงเว็ปไซต เพื่อประชาสัมพันธใหกับประชาชนผูมารับบริการทราบโดยเปดเผย 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2561  - กันยายน 2562  
 
 

สวนท่ี 3 -69- 



            
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม       
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รอยละ 80 ของประชาชนท่ีมาใชบริการและตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 2 มิติที่ 2/2.3/2.3.1 

 

1. ช่ือโครงการ เผยแพรความรูทางกฎหมาย 
                     
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยท่ีผานมาไดกําหนดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย ไดมี
แนวทางการคุมครองสงเสริมและการขยายสิทธิเสรีภาพของประชาชนดวยการกําหนดใหรัฐตองสงเสริมสนับสนุน
และชวยเหลือประชาชนในการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ อีกท้ังแนวนโยบายดานกฎหมายและการ
ยุติธรรมไดกําหนดใหรัฐตองดําเนินการสงเสริมการใหความชวยเหลือและใหความรูทางกฎหมายแกประชาชนตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552
อีกท้ังในปจจุบันมีประชาชนเปนจํานวนมากยังคงถูกเอารัดเอาเปรียบทางสังคม หรือยังไมสามารถเขาถึงสิทธิ
ประโยชนตางๆ ท่ีควรพึงจะไดจากรัฐ ซึ่งสาเหตุสวนหนึ่งของปญหาดังกลาวมาจากการท่ียังไมมีความรูทางดาน
กฎหมายในเรื่องนั้นๆ ดีพอ 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ไดตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องดังกลาวเปนอยางยิ่ง และเห็น
ควรใหประชาชนไดรับความรูความเขาใจถึงสิทธิประชาชน องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมจึงไดจัด
โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายแกประชาชน 
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายในแตละเรื่องมากยิ่งข้ึนเพื่อปองกันการถูกเอา
รัดเอาเปรียบทางสังคม 
 3.2 เพื่อใหประชาชนสามารถรูถึงสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมาย 
 3.3 เพื่อเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลฯ  
มากยิ่งข้ึน  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 สํารวจความตองการของประชาชนเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีประชาชนมีความสนใจเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่อง
นั้นๆ 

6.2 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
6.3 เชิญชวนประชาชนผูมีความสนใจเขารับการอบรมตามโครงการ 

 6.4 ดําเนินการจัดอบรมใหความรูกับประชาชนจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิในดานนั้นๆ 
6.5 ประเมินผลโครงการ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2561  - กันยายน 2562  
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8. งบประมาณดําเนินการ   
 จํานวนเงิน 10,000 บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถวน-) 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม       
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนเขารวมอบรมรอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย 
 10.2 รอยละ 80 ของประชาชนท่ีเขารวมอบรมมีความพอใจกับการจัดอบรมโครงการดังกลาว 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 มิติที่ 2/2.3/2.3.2 

 

1. ช่ือโครงการ การมอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบล 
                     
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 6 
พ.ศ.2552 ไดบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลเอาไวหลายเรื่องหลายประการ 
รวมท้ังมีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับท่ีบัญญัติอํานาจหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบลไว การท่ีนายก
องคการบริหารสวนตําบลจะดําเนินการในเรื่องตางๆ เพียงผูเดียว ก็อาจจะทําใหเกิดชองวางในการประพฤติมิชอบ
ในข้ันตอนตางๆ เกิดข้ึนได ดังนั้น เพื่อเปนการแกไขปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนองคการบริหารสวนตําบล จึงได
กําหนดมาตรการใหมีการมอบอํานาจใหรองนายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และ
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ไดปฏิบัติราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบล 
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใหการใชดุลยพินิจตางๆ ของฝายบริหารเปนไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
 3.2 เพื่อเปนการปองกันการทุจริตคอรรัปช่ันของเจาหนาท่ี 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอํานาจ 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 รวบรวมภารกิจท่ีอยูในอํานาจของนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอนายกองคการบริหารสวน
ตําบลพิจารณา 

6.2 ออกคําส่ังมอบหมายหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนตําบล ใหรองนายกองคการบริหารสวน
ตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และรองปลัดองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติราชการแทน 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2561  - กันยายน 2562  
            
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
  

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม       
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รอยละ 80 ของเปาหมายดําเนินการแลวเสร็จ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 มิติที่ 2/2.4/2.4.1 

 

1. ช่ือโครงการ การประชาสัมพันธเขารวมโครงการพอดีเดน-แมดีเดน 
                     
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 ดวยวันท่ี 5 ธันวาคม เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
(รัชกาลท่ี 9) ซึ่งถือเปนวันพอแหงชาติ และวันท่ี 12 สิงหาคม เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา
สิริกิต์ิพระบรมราชนีนารถ ซึ่งถือเปนวันแมแหงชาติ หนวยงานตางๆ จึงไดจัดกิจกรรมเพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ
แดท้ังสองพระองคทาน อาทิเชน การจัดประกวดพอ-แมดีเดน ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมจึง
ดําเนินการประชาสัมพันธเพื่อใหบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเขารวมประกวดตามหนวยงานตางๆ 
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อเผยแพรพระคุณและบทบาทของพอ-แมท่ีมีตอครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 
 3.2 เพื่อประกาศเกียรติคุณผูท่ีไดรับการคัดเลือกเปนพอ-แมดีเดนใหเปนแบบอยางท่ีดีของคนท่ัวไป 
 3.3 เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจแกบุรุษ-สตรี ท่ีบําเพ็ญประโยชน เสียสละ อุทิศตนเพื่อสังคม 
 3.4 เพื่อสืบทอดและธํารงรักษาไวซึง่คานิยมและวัฒนธรรมไทยอันดีงาม 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาสัมพันธใหทุกหมูบานทราบเพื่อเขารวมประกวดพอ-แมดีเดน 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ดําเนินการประชาสัมพันธผานเสียงตามสายของหมูบาน 

6.2 ประสานสมาชิกแตละหมูในการพิจารณาคัดเลือก พอ-แมดีเดน เพื่อสงเขารวมประกวด 
6.3 จัดสงผูมีคุณสมบัติเขารวมประกวดพอ-แมดีเดน ตามท่ีหนวยงานตางๆ จัดข้ึน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2561  - กันยายน 2562  
            
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
  

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม       
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนไดรับทราบถึงเกียรติคุณท่ีพอ-แม ดีเดน จากการไดกระทําตนเปนบุคคลดีเดนแหงป เปน
แบบอยางในการดําเนินชีวิตและบังเกิดความภาคภูมิในแกผูไดรับคัดเลือกและยกยอง 
 10.2 บุตรหลาน เด็กและเยาวชนบังเกิดความภาคภูมิในบุพการีของตนเอง 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 มิติที่ 2/2.4/2.4.2 

 

1. ช่ือโครงการ การเขารวมกิจกรรมวัน อปพร. 
                     
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ไดจัดต้ังศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนข้ึนเพื่อเปน
การสงเสริมและสนับสนุนในดานการมีสวนรวมของประชาชนในการเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชนสวนรวม 
การใหความชวยเหลือหนวยงานทางราชการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดังนั้นองคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระพังโหมจึงสง อปพร.ในสังกัดเขารวมกิจกรรมวัน อปพร. ท่ีหนวยงานอืน่ๆ จัดข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อรําลึกวันสถาปนาอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
 3.2 เพื่อตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของ อปพร. ใหมีระเบียบวินัยและเขารวมแสดงความเห็นตลอดจน
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในการทํางาน รวมแสดงพลังของกลุม อปพร. โดยการทําคุณประโยชนเพื่อสังคม 
 3.3 เพื่อสงเสริมให อปพร.ท่ีปฏิบัติงานดีเดน มีขวัญและกําลังใจ มีความสามัคคีและรวมกิจกรรมกัน
แสดงออกถึงความสมานฉันท 
 3.4 เพื่อสงเสริมเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลใหแกผูเสียสละและการใหบริการสาธารณะ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เขารวมกิจกรรมวัน อปพร. 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 สง อปพร.เขารวมกิจกรรมวัน อปพร. หรือกิจกรรมท่ีทําคุณประโยชนเพื่อสังคม 
 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2561  - กันยายน 2562  
            
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
  

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม       
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 สมาชิก อปพร.องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ตระหนักถึงความสําคัญของวันกอต้ัง
สถาปนาในวันท่ี 22 มีคมของทุกปใหเปนวัน อปพร. 
 10.2 สมาชิก อปพร.องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีและความสําคัญ
ในการใหบริการสังคม 
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 10.3 สมาชิก อปพร.องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
ทางราชการชวยแบงเบาภาระใหกับองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมไดอยางดี 
 10.2 สมาชิก อปพร.องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม เปนตัวแทนของภาคประชาชนท่ีมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการทองถ่ิน และเปนผูมีความเสียสละ อุทิศเวลาใหกับราชการ และไดรับการปลูกจิตสาธารณะ 
การมีความส่ือสัตย สุจริต 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 มิติที่ 2/2.5/2.5.1 

 

1. ช่ือโครงการ การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ 
                     
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 การประเมินเล่ือนข้ันเงินเดือนของขาราชการ/พนกังานสวนทองถ่ิน ปละ 2 รอบ โดยแบงเปนรอบการ

ประเมินครั้งท่ี 1 ตุลาคม-มีนาคม ครั้งท่ี 2 เมษายน-กันยายน และมีการจัดทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ

เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใหการประเมินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.2 เพื่อการกํากับ การติดตามเรงรัดการดําเนินงานใหเปนไปตามทิศทางแนวนโยบายกลยุทธ แผนงาน
โครงการของ อบต. 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การเล่ือนข้ันเงินเดือน จํานวน 2 ครั้ง  
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตละสํานัก/กอง จัดทําบันทึกขอตกลงการปฏิบัติงาน 

6.2 ดําเนินการตามข้ันตอนการประเมินเล่ือนข้ันเงินเดือนของขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 รอบท่ี 1 ตุลาคม – มีนาคม 
 รอบท่ี 2 เมษายน – กันยายน  
            
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
  

9. ผูรับผิดชอบ 
 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม      
        
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถ่ิน ไดรับการประเมนิเล่ือนข้ันเงินเดือน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 2 มิติที่ 2/2.5/2.5.1 

 

1. ช่ือโครงการ ประกาศใชประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล 
                     
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 เปนกิจกรรมหนึ่งในวฒันธรรมองคกรองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ในดาน “ใสใจคุณธรรม” 
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อกําหนดทิศทางการประพฤติ การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม 
 3.2 เพื่อปลุกจิตสํานึกการกระทําท่ีไมขัดกันแหงผลประโยชน หรือมีผลประโยชนทับซอน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมมีประมวลจริยธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวการปฏบัิติ
ตน และไดรับการปลุกจิตสํานึกในการปฏิบัติตนท่ีไมเปนการขัดกันแหงผลประโยชน หรือมีผลประโยชนทับ
ซอน 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุง ประมวลจริยธรรมขาราชการหรือเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระพังโหม 

6.2 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขาราชการหรือเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระพังโหม 

6.3 ดําเนินการแกไขปรับปรุงประมวลจริยธรรมฯ เสนอผูบริหารเห็นชอบ ลงนาม 
6.4 ประกาศใชประมวลจริยธรรมขาราชการหรือเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
6.5 สําเนาแจงทุกสวนราชการ ยึดถือปฏิบัติ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 - 2564        
            
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
  

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม       
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ประกาศใชประมวลจริยธรรมของขาราชการหรือเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 2 มิติที่ 2/2.5/2.5.1 

 

1. ช่ือโครงการ ประกาศใชประมวลจริยธรรมของผูบริหารทองถ่ิน 
                     
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 เปนกิจกรรมหนึ่งในวฒันธรรมองคกรองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ในดาน “ใสใจคุณธรรม” 
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อกําหนดทิศทางการประพฤติ การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม 
 3.2 เพื่อปลุกจิตสํานึกการกระทําท่ีไมขัดกันแหงผลประโยชน หรือมีผลประโยชนทับซอน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ผูบริหารทองถ่ินมีประมวลจริยธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวการปฏิบัติตน และไดรับการปลุกจิตสํานึกใน
การปฏิบัติตนท่ีไมเปนการขัดกันแหงผลประโยชน หรือมีผลประโยชนทับซอน 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุง ประมวลจริยธรรมผูบริหารทองถ่ิน 

6.2 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงประมวลจริยธรรมผูบริหารทองถ่ิน 
6.3 ดําเนินการแกไขปรับปรุงประมวลจริยธรรมฯ เสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม

เห็นชอบ ลงนาม 
6.4 ประกาศใชประมวลจริยธรรมผูบริหารทองถ่ิน 
6.5 สําเนาแจงฝายบริหารทุกทาน ยึดถือปฏิบัติ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 - 2564        
            
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
  

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม       
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ประกาศใชประมวลจริยธรรมของผูบริหารทองถ่ิน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 2 มิติที่ 2/2.5/2.5.1 

 

1. ช่ือโครงการ ประกาศใชประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
                     
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 เปนกิจกรรมหนึ่งในวฒันธรรมองคกรองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ในดาน “ใสใจคุณธรรม” 
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อกําหนดทิศทางการประพฤติ การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม 
 3.2 เพื่อปลุกจิตสํานึกการกระทําท่ีไมขัดกันแหงผลประโยชน หรือมีผลประโยชนทับซอน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมมีประมวลจริยธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวการปฏบัิติ
ตน และไดรับการปลุกจิตสํานึกในการปฏิบัติตนท่ีไมเปนการขัดกันแหงผลประโยชน หรือมีผลประโยชนทับ
ซอน 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพัง
โหม 

6.2 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
6.3 ดําเนินการแกไขปรับปรุงประมวลจริยธรรมฯ เสนอประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพัง

โหมเห็นชอบ ลงนาม 
6.4 ประกาศใชประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
6.5 สําเนาแจงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ยึดถือปฏิบัติ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 - 2564        
            
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
  

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม       
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ประกาศใชประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 มิติที่ 2/2.5/2.5.2 

 

1. ช่ือโครงการ จัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 
                     
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 การปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญ เพื่อเปนการปองกันความเสียหายท่ีจะ
เกิดข้ึนตอองคกรและประเทศชาติ การท่ีจะดําเนินงานในเรื่องดังกลาวใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมนั้น จะตองมี
แบบแผนปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและสามารถพาใหองคกรบรรลุเปาหมายในการปองกันและปราบปรามการทุจริตได 
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใหสามารถขับเคล่ือนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ท่ีมีวัตถุประสงคปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตไปสูความสําเร็จได 
 3.2 เพื่อใหเกิดความโปรงใสตอองคกรองคการบริหารสวนตําบล 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2562-2564 จํานวน 1 ฉบับ 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 มอบใหแตละสวนราชการเสนอโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ท่ีมีวัตถุประสงคเปนการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

6.2 สํานักปลัดรวบรวมแลวเสนอผูบริหารอนุมัติ 
6.3 แจงทุกสวนราชการเพื่อใหทราบแผนปฏิบัติการ แลวขับเคล่ือนใหบรรลุวัตถุประสงค 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2562 – กันยายน 2562        
            
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
  

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม       
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2562 – 2564 ดําเนินการแลวเสร็จภายใน
กําหนด 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 2 มิติที่ 2/2.5/2.5.2 

 

1. ช่ือโครงการ รับการประเมิน ตรวจสอบจากหนวยงานกํากับดูแล 
                     
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 ในการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ตองไดรับการตรวจสอบจากหนวยงานท่ีกํากับดูแล 
ท้ังนี้เพื่อปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบท่ีอาจเกิดข้ึนได 
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อรับการประเมินจากหนวยงานท่ีกํากับดูแล 
 3.2 เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงาน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ทุกสํานัก/กองในองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตละสํานัก/กอง จัดทําเอกสารใหถูกตองครบถวน ตามระเบียบกฎหมายท่ีกําหนด 

6.2 แตละสํานัก/กอง จัดเตรียมเอกสารเพื่อรอรับการประเมิน 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562        
            
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
  

9. ผูรับผิดชอบ 
 ทุกสํานัก/กองขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม      
        
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ผลการประเมินอยูในเกณฑท่ีดี 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 3 มิติที่ 2/2.5/2.5.2 

 

1. ช่ือโครงการ ดําเนินการรับแจงและประชาสัมพันธมาตรการกรณีตรวจพบการทุจริต 
                     
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม เปดโอกาสใหประชาชนรองทุกขไดหลายชองทาง เชน โทรศัพท              
เว็ปไซต เขียนคํารองดวยตัวเองหรือผานตัวแทน แตประชาชนยังไมมีโอกาสรับทราบแนวทางการดําเนินการของ
องคการบริหารสวนตําบลฯ เมื่อเกิดการทุจริต จึงยังไมมีความเช่ือมั่นในหนวยงานของรัฐ ดังนั้นเพื่อใหแนวทางใน
การดําเนินการเมื่อตรวจพบการทุจริตคอรรัปช่ันมีความชัดเจนและประชาชนเกิดความเช่ือมั่นตอหนวยงานของรัฐ 
จึงจําเปนตองกําหนดมาตรการนี้ 
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปดวยความสุจริต 

3.2 เพื่อปองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน 
3.3 เพื่อลงโทษและปราบปรามผูกระทําความผิด 
3.4 ประชาชนเกิดความเช่ือมั่นในหนวยงานของรฐั 

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 นายกองคการบริหารสวนตําบล มีคําส่ังกําหนดแนวทาง มาตรการดําเนินการรับแจง และ
ประชาสัมพันธผานชองทางขององคการบริหารสวนตําบลฯ จํานวน 3 ชองทาง 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 นายกองคการบริหารสวนตําบลกําหนดมาตรการโดยออกเปนคําส่ัง 

6.2 มอบหมายงานสํานักดําเนินการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของ และ
สรุปสํานวนการสอบสวนรายงานนายกองคการบริหารสวนตําบลเพื่อโปรดพิจารณาส่ังการ 

6.3 นายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาส่ังการตามระเบียบกฎหมายตอไป 
6.4 ประชาสัมพันธผานชองทางขององคการบริหารสวนตําบล 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ตุลาคม – กันยายน ของทุกป        
            
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
  

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม      
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 เชิงปริมาณ จัดทําคําส่ังองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง กําหนดมาตรการเมื่อตรวจพบการทุจริต
คอรรัปช่ัน จํานวน 1 คําส่ัง ประชาสัมพันธมาตรการใหประชาชนทราบ จํานวน 3 ชองทาง 
 10.2 เชิงคุณภาพ รอยละ 80 ของประชาชนท่ีรับทราบมีความพึงพอใจ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 มิติที่ 2/2.5/2.5.3 

 

1. ช่ือโครงการ  การจัดทําคําส่ังมอบหมายเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง 
                    รองเรียน 
                     
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 เพื่อเปนการแกไขปญหากรณีมีเรื่องรองเรียน เกี่ยวกับผูกระทําการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลทุง
กระพงัโหม สามารถแกไขปญหาใหเปนไปอยางเปนระบบ และถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใหการแกไขปญหาการทุจริตในองคกรเปนไปดวยความสุจริต 

3.2 เพื่อใหการแกไขปญหาเปนไปอยางมีระบบ และถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 
3.3 เพื่อลงโทษและปราบปรามผูกระทําความผิด 
3.4 ประชาชนเกิดความเช่ือมั่นในหนวยงานของรฐั 

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 นายกองคการบริหารสวนตําบล มีคําส่ังแตงต้ังมอบหมายเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียน 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 นายกองคการบริหารสวนตําบลออกเปนคําส่ังแตงต้ังมอบหมายฯ 

6.2 เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมาย 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 - 2564        
            
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
  

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม      
         
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 เชิงปริมาณ จัดทําคําส่ังองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง มอบหมายเจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการ
ใหเปนไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องรองเรียน 
 10.2 เชิงคุณภาพ รอยละ 80 ของเรื่องรองเรียนดําเนินการแลวเสร็จ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 2 มิติที่ 2/2.5/2.5.3 

 

1. ช่ือโครงการ  ติดตามตรวจสอบผูกระทําผิดการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ 
                     
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 เพื่อเปนการแกไขปญหากรณีมีเรื่องรองเรียน เกี่ยวกับผูกระทําการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลทุง
กระพงัโหม สามารถแกไขปญหาใหเปนไปอยางเปนระบบ และถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใหการแกไขปญหาการทุจริตในองคกรเปนไปดวยความสุจริต 

3.2 เพื่อใหการแกไขปญหาเปนไปอยางมีระบบ และถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 
3.3 เพื่อลงโทษและปราบปรามผูกระทําความผิด 
3.4 ประชาชนเกิดความเช่ือมั่นในหนวยงานของรฐั 

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 นายกองคการบริหารสวนตําบล มีคําส่ังแตงต้ังมอบหมายเจาหนาท่ีติดตามตรวจสอบผูกระทําผิดการ
ทุจริต 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 นายกองคการบริหารสวนตําบลออกเปนคําส่ังแตงต้ังมอบหมายฯ 

6.2 เจาหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการติดตามตรวจสอบผูกระทําผิดการทุจริตอยางมีประสิทธิภาพ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 - 2564        
            
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
  

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม      
         
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 เชิงปริมาณ จัดทําคําส่ังองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง แตงต้ังมอบหมายเจาหนาท่ีติดตาม
ตรวจสอบผูกระทําผิดการทุจริต 
 10.2 เชิงคุณภาพ รอยละ 80 สามารถติดตามตรวจสอบไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 มิติที่ 3/3.1/3.1.1 

 

1. ช่ือโครงการ การจัดต้ังศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
                     
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 ในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาสกวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
ดําเนินการตางๆ ของรัฐเปนส่ิงจําเปน เพื่อท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองได
โดยถูกตองกับความเปนจริง อันเปนการสงเสริมใหมีความเปนรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งข้ึน สมควรกําหนดให
ประชาชนมีสิทธิไดรูขอมูลขาวสารของราชการ โดยมีขอยกเวนอันไมตองเปดเผยท่ีแจงชัดและจํากัดเฉพาะขอมูล
ขาวสารท่ีหากเปดเผลแลวจะเกิดความเสียหายตอประเทศชาติหรือตอประโยชนท่ีสําคัญของเอกชน ท้ังนี้ เพื่อ
พัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหมั่นคงและจะยังผลใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ี เพื่อท่ีจะ
ปกปกรักษาประโยชนของตนไดอีกประการหนึ่งดวย ประกอบกับสมควรคุมครองสิทธิสวนบุคคลในสวนท่ีเกี่ยวของ
กับขอมูลขาวสารของราชการไปพรอมกัน 
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อเพิ่มการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 
 3.2 เพื่อใหประชาชนมีสิทธิไดรับขอมูลขาวสารของทางราชการ 
 3.3 เพื่อประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความ 
เปนจริง  
 3.4 เพื่อใหประชาชนมีโอกาสรูถึงสิทธิหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ี 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนทราบถึงสิทธิหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ีและสามารถท่ีจะปกปกรักษาประโยชนของตนไดอกี
ทางหนึ่ง 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดต้ังศูนยขอมูลขาวสาร และจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 

6.2 แตงต้ังเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน 
 6.3 จัดวางเอกสารขอมูลครบถวนตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 

6.4 อบรมใหความรูแกบุคลากรภายในองคการบริหารสวนตําบลฯ เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูล
ขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 

6.5 อบรมใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
 6.6 บริการอินเตอรเน็ตสําหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 
 6.7 จัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลการเสนอผูบริหาร 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562  - 2564         
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8. งบประมาณดําเนินการ  - 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม       
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 เชิงปริมาณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม จํานวน 1 ศูนย 

10.2 เชิงคุณภาพ รอยละ 80 ของประชาชนท่ีมาใชบริการมีความพึงพอใจ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 มิติที่ 3/3.1/3.1.2 

 

1. ช่ือโครงการ กําหนดใหมีการประกาศ เผยแพร แผนพัฒนาของ อบต. ขอบัญญัติงบประมาณ แผนการจัดหา 
          พัสดุ การจัดซื้อ จัดจาง ใหประชาชนทราบ โดยการลงประกาศในเว็บไซต อบต.  
                    www.tpk.go.th 
                     
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2535 ถึง
แกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 9 พ.ศ.2553 ไดกําหนดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารในการดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง ให
ประชาชนท่ัวไปและบุคคลท่ีมีสวนไดเสียไดทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง ซึ่งในการ
ดําเนินงานจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะตองมีการเปดเผยการดําเนินงานตามข้ันตอน/
กระบวนการวิธีซื้อและวิธีจาง รวมถึงผลการจัดซื้อจัดจางโครงการตางๆ ผานเว็บไซตของหนวยงานหรือส่ืออื่นๆ 
โดยเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจางมีความโปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบไดและเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2535 ถึงท่ีแกไขเพิ่มเติม 
ฉบับท่ี 9 พ.ศ.2553 
 3.2 เพื่อใหเปนการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนในทองถ่ินไดทราบขอมูล เกี่ยวกับการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางและไดมีสวนรวมในการคิด รวมทํา รวมพัฒนาทองถ่ิน 
 3.3 เพื่อเปนการสรางความเขาใจอันดีใหแกประชาชน ในการรวมกันพัฒนาทองถ่ิน  
 3.4 เพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2535 ถึงท่ีแกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 9 พ.ศ.2553 และหนังสือส่ังการท่ี
เกี่ยวของ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สามารถดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง ถูกตองเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุ ของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2535 ถึงท่ีแกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 9 พ.ศ.2553 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 วางแผนในการดําเนินการจัดซื้อ-จัดจาง 

6.2 การขอความเห็นชอบผูบริหารทองถ่ิน 
6.3 การจัดทําประกาศเผยแพรและจัดทําบันทึกขอความเรื่อง ขอปดประกาศประชาสัมพันธหนวยงาน

ภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
6.4 ดําเนินการประชาสัมพันธ โดยปดประกาศท่ีบอรดประชาสัมพันธองคการบริหารสวนตําบล 

อินเตอรเน็ต เสียงตามสาย  
 6.5 ติดตามและประเมินผลการดําเนินการประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ พ.ศ.2553 
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7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562  - 2564         
            
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด-กองคลัง องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพงัโหม      
        
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 การดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง เปนไปไปตามระเบียบฯ และหนังสือส่ังการ รอยละ 100 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 มิติที่ 3/3.1/3.1.3 

 

1. ช่ือโครงการ  การประชาสัมพันธการดําเนินงานผานระบบเสียงตามสายและเสียงไรสายภายในเขตองคการ 
                    บริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
                     
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร ผานการจัดรายการเสียงตามสาย และเสียงไรสายขององคการบริหารสวน
ตําบล เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการรับรูขอมูลขาวสาร และสามารถตรวจสอบการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อเผยแพรขาวสาร กิจกรรม โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล ผานระบบเสียงตามสาย
และเสียงไรสายขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 

3.2 เพื่อสงเสริมความสัมพันธและภาพลักษณอันดี ระหวางหนวยงานของรัฐกับประชาชน และเสริมสราง
การมีสวนรวมของประชาชน ใหมีการรวมคิดรวมทํา และรวมพัฒนาทองถ่ิน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การประชาสัมพันธขาวสาร กิจกรรม โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล ผานระบบเสียงตาม
สายและเสียงไรสายขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพงัโหม 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 

ดําเนินการประชาสัมพันธ ขาวสาร กิจกรรม โครงการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล ผานระบบ
เสียงตามสายและเสียงไรสายขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 - 2564        
            
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
  

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม      
         
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนในตําบลไดรับทราบขอมูลขาวสาร การดําเนินงานของ อบต. ไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 2 มิติที่ 3/3.1/3.1.3 

 

1. ช่ือโครงการ  โครงการจัดทําวารสาร/ส่ือส่ิงพิมพ ฯลฯ เพื่อประชาสัมพันธเผยแพรขาวสาร/กิจกรรม/โครงการ 
                    ตางๆ ของ อบต. 
                     
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการติดตอส่ือสารเผยแพรประชาสัมพันธ ขาวสารกิจกรรม โครงการตางๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ใหสามารถทราบขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพัง
โหม ผานวารสารขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพงัโหม 

 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อเปดโอกาสและเพิ่มชองทางในการติดตอส่ือสารของประชาชน 

3.2 เพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปช่ันของเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบล 
3.3 เพื่อการแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว 
3.4 เพื่อเพิ่มชองทางการรับทราบขอมูลขาวสารทางส่ือตางๆ 

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ทราบถึงขอมูลขาวสาร เพื่อประโยชนในการ
ติดตอส่ือสารผานทางส่ือตางๆ 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 เก็บรวบรวมขอมูลจากทุกสํานัก/กอง 
6.2 นําขอมูลท่ีไดมาเรียบเรียงเพื่อเผยแพรในวารสาร 
6.3 กําหนดจัดวางรูปเลม 
6.4 เสนอผูบริหารเพื่อกล่ันกรองรูปแบบและเนื้อหาท่ีจะนําเผยแพร 
6.5 ดําเนินการจัดทํารูปเลม 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 - 2564        
            
8. งบประมาณดําเนินการ   
 จํานวนเงิน 100,000 บาท (-หนึ่งแสนบาทถวน-) 
  

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม      
         
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนในตําบลไดรับทราบขอมูลขาวสาร การดําเนินงานของ อบต. ไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 มิติที่ 3/3.2/3.2.1 

 

1. ช่ือโครงการ  จัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทําขอบัญญัติ/ปรับปรุงขอบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับงานสาธารณสุข 
                     และส่ิงแวดลอม 
                     
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 การจัดใหมีการประชุมประชาคมเพื่อรับฟงความคิดเห็นในการจัดทําขอบัญญัติหรือปรับปรุงขอบัญญัติท่ี
เกี่ยวของกับงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใหการตัดสินใจขององคการบริหารสวนตําบลฯ สอดคลองกับประโยชนของประชาชนภายในเขต
องคการบริหารสวนตําบล 

3.2 เพื่อลดความขัดแยงจากการตัดสินใจขององคการบริหารสวนตําบล 
3.3 เพื่อใหเกิดความโปรงใสของการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล 

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดประชุมประชาคมประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม เพื่อรับฟงความคิดเห็นใน
การจัดทําขอบัญญัติหรือปรับปรุงขอบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 

การประชุมประชาคมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 - 2564        
            
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
  

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม    
  
         
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รอยละ 80 ของประชาชนมีความพึงพอใจท่ีเขารวมแสดงความคิดเห็น 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 2 มิติที่ 3/3.2/3.2.1 

 

1. ช่ือโครงการ  สนับสนุนเครือขายสมาคมการปองกันการทุจริตจังหวัดนครปฐม                      
                     
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

การปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญ และเพื่อเปนการปองกันความเสียหายท่ีจะ
เกิดข้ึนตอองคกรและประเทศชาติ จึงตองใหความรวมมือกับเครือขายสมาคมการปองกันการทุจริตจังหวัด
นครปฐม 
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อเปนการสนับสนุนเครือขายสมาคมการปองกันการทุจริตจังหวัดนครปฐม 
 3.2 เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงาน 

3.3 เพื่อใหเกิดความโปรงใสของการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดประชุมประชาคมประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม เพื่อรับฟงความคิดเห็นใน
การจัดทําขอบัญญัติหรือปรับปรุงขอบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กองในองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตละสํานัก/กอง จัดทําเอกสารใหถูกตองครบถวน ตามระเบียบกฎหมายท่ีกําหนด 

6.2 ใหความรวมมือกับเครือขายสมาคมการปองกันการทุจริตจังหวัดนครปฐม   
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562        
            
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
  

9. ผูรับผิดชอบ 
 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม      
         
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 การใหความรวมมือกับเครือขายสมาคมการปองกันการทุจริตจังหวัดนครปฐม มีความโปรงใส 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 3 มิติที่ 3/3.2/3.2.1 

 

1. ช่ือโครงการ  การจัดต้ังศูนยดํารงธรรมองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม                      
                     
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดและอําเภอ รวมท้ังการปฏิบัติงานของสวนราชการ         

ท่ีเกี่ยวของสามารถใหบริการประชาชนไดอยางเสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและ

ประชาชนไดรับความพึงพอใจ โดยทําหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข ใหบริการขอมูลขาวสาร ให

คําปรึกษา รับเรื่องปญหาความตองการ และขอเสนอแนะของประชาชน และทําหนาท่ีเปนศูนยบริการรวม             

ตามมาตร 32 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2554 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล 
 3.2 เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติงานและประชาชนไดรับความพึงพอใจ 

3.3 เพื่อทําหนาท่ีในการรับเรื่องรองเรียน รองทุกข ใหบริการขอมูลขาวสารตางๆ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดต้ังศูนยดํารงธรรมองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพงัโหม                      
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดต้ังศูนยดํารงธรรม องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 

6.2 แตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานศูนยดํารงธรรมองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
 6.3 ดําเนินการแกไขปญหาในกรอบอํานาจหนาท่ี เชน การอํานวยความเปนธรรม ทางแพง อาญา และ
ปกครอง/การรับเรื่องรองทุกข/เบาะแสการกระทําผิดกฎหมาย/ใหคําปรึกษาแนะนําดานตางๆ ใหบริการขอมูล
ขาวสาร และบริการแบบเบ็ดเสร็จ 
 6.4 กรณีปญหามีความซับซอนหรือเกินศักยภาพของคณะกรรมการอํานวยการศูนยฯ ใหรายงานศูนย
ดํารงธรรมอําเภอหรือจังหวัดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 6.5 การติดตามผลการดําเนินงานและแจงใหผูรับบริการทราบ 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562        
            
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
  

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม   
 
    

สวนท่ี 3 -95- 



         
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รอยละ 80 ของประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของศูนยดํารงธรรมองคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระพังโหม 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 มิติที่ 3/3.2/3.2.2 

 

1. ช่ือโครงการ  การปรับปรุงและลดข้ันตอนการทํางาน                      
                     
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 หมวด 7 วา
ดวยการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เปนการกําหนดแนวทางท่ีสวน
ราชการตองจัดใหมีข้ึนเพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนใหไดรับบริการโดยเร็ว ในขณะเดียวกันก็จะ
สามารถตรวจสอบความตองการของประชาชน รับรูสภาพปญหาและแกไขปญหาได หลักสําคัญในการติดตอ
ราชการของประชาชน คือ ตองการทราบวาเรื่องท่ีตนมาติดตอขอรับบริการจากรัฐนั้น จะตองใชเวลาพิจารณา
เทาใดจึงจะรูผล เพราะประชาชนหรือแมแต สวนราชการจะไดวางแผนการดําเนินการตอไป ดังนั้น องคการ
บริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมจึงไดจัดทํามาตรการลดข้ันตอนการทํางานเพื่ออํานวยความสะดวกและตอบสนอง
ความตองการของประชาชนข้ึน เพื่อเปนการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและเปนการแสดงถึงประสิทธิภาพใน
การทํางานท่ีเปนระบบ 
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อเปนการปรับปรุงกระบวนการทํางาน ดานการใหบริการประชาชนใหมีกําหนดระยะเวลาแลว
เสร็จท่ีชัดเจน เพื่อท่ีประชาชนจะไดทราบถึงข้ันตอนและระยะเวลาแลวเสร็จ ในเรื่องท่ีมาติดตอขอรับบริการจาก
องคการบริหารสวนตําบล 
 3.2 เพื่อใหพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมไดตระหนักถึงภาระหนาท่ีและให
ความสําคัญตอการบริการประชาชน 
 3.3 เพื่อสรางความพึงพอใจใหกับประชาชนผูมาขอรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบล  
 3.4 เพื่อเปนการสนองนโยบายรัฐบาลตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 จัดทํามาตรการปรับปรุงและลดข้ันตอนการทํางาน จํานวน 1 มาตรการ 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือบริการและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน 

6.2 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงกระบวนการทํางานหรือลดข้ันตอนการทํางานหรือการบริการและ
ตอบสนองความตองการของประชาชน 
 6.3 จัดทําประกาศเรื่องการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน และปดประกาศ 
ลงเว็ปไซต เพื่อประชาสัมพันธใหกับประชาชนผูมารับบริการทราบโดยเปดเผย 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2561  - กันยายน 2562  
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8. งบประมาณดําเนินการ  - 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม       
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รอยละ 80 ของประชาชนท่ีมาใชบริการและตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 2 มิติที่ 3/3.2/3.2.2 

 

1. ช่ือโครงการ  การรองเรียนผานเว็ปไซตขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม www.tpk.go.th                 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการรองเรียนรองทุกข และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถรองเรียนได
หลากหลายชองทาง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอการบริหารราชการและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใชเปนเครื่องมือในการติดตามและตอบสนองเรื่องรองเรียน 

3.2 เพื่อเปนการรับฟงปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
3.3 เพื่อการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางรวดเร็ว 

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การแกไขปญหาและตอบปญหาขอรองเรียนไดมีการดําเนินการอยางรวดเร็ว เพื่อสนองความตองการ
ของประชาชนในพื้นท่ี  
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมกําหนดแนวทางในการตอบปญหาขอรองเรียนตางๆ โดยใหทุกสวนราชการไดรับทราบ
รวมกัน 

6.2 นําแนวทางแจงเวียนใหทุกสํานัก/กอง ถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
 6.3 ติดตามการดําเนินงานทุกเดือน 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 - 2564        
            
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม      
        
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รอยละ 80 ของเรื่องรองเรียนไดรับการช้ีแจงผานทางเว็ปไซตขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพัง
โหม www.tpk.go.th                 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 3 มิติที่ 3/3.2/3.2.2 

 

1. ช่ือโครงการ  การรองเรียนผานหมายเลขโทรศัพทของนายก อบต. และปลัด อบต.                 

2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการรองเรียนรองทุกข และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถรองเรียนได
หลากหลายชองทาง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอการบริหารราชการและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใชเปนเครื่องมือในการติดตามและตอบสนองเรื่องรองเรียน 

3.2 เพื่อเปนการรับฟงปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
3.3 เพื่อการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางรวดเร็ว 

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การแกไขปญหาและตอบปญหาขอรองเรียนไดมีการดําเนินการอยางรวดเร็ว เพื่อสนองความตองการ
ของประชาชนในพื้นท่ี  
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แจงหมายเลขโทรศัพทนายก อบต.และปลัด อบต. ผานทางชองทางการส่ือสารตางๆ  
 6.2 มอบหมายเจาหนาท่ีรับผิดชอบ รวมกับนายก อบต.และปลัด อบต.  

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 - 2564        
            
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม       
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รอยละ 80 ของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ                 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 มิติที่ 3/3.2/3.2.3 

 

1. ช่ือโครงการ  การใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบแตละงานตรวจสอบและตอบขอรองเรียนเบ้ืองตนในเว็บไซต 
                     ของ อบต. ภายใน 24 ช่ัวโมง   
               
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการรองเรียนรองทุกข และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถรองเรียนได
หลากหลายชองทาง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอการบริหารราชการและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใชเปนเครื่องมือในการติดตามและตอบสนองเรื่องรองเรียน 

3.2 เพื่อเปนการรับฟงปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
3.3 เพื่อการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางรวดเร็ว 

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 การแกไขปญหาและตอบปญหาขอรองเรียนไดมีการดําเนินการอยางรวดเร็ว เพื่อสนองความตองการ
ของประชาชนในพื้นท่ี  
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมกําหนดแนวทางในการตอบปญหาขอรองเรียนตางๆ โดยใหทุกสวนราชการไดรับทราบ
รวมกัน  

6.2 นําแนวทางแจงเวียนใหทุกสํานัก/กอง ถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
 6.3 ติดตามการดําเนินงานทุกเดือน 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 - 2564        
            
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม      
        
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รอยละ 80 ของเรื่องรองเรียนไดรับการช้ีแจงผานเว็ปไซตภายใน 24 ช่ัวโมง                 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 2 มิติที่ 3/3.2/3.2.3 

 

1. ช่ือโครงการ  ใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบแตละงานตรวจสอบขอเท็จจริงและตอบเปนลายลักษณอักษรภายใน  
                     15 วัน   
               
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการรองเรียนรองทุกข และเปดโอกาสใหประชาชนสามารถรองเรียนได
หลากหลายชองทาง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอการบริหารราชการและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใหประชาชนไดรับทราบผลการตรวจสอบขอเท็จจริงตามเรื่องรองเรียน 

3.2 เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชน 
3.3 เพื่อการเรงรัดเจาหนาท่ีผูปฏิบัติใหเรงดําเนินการแลวเสร็จภายในกําหนด 

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนไดทราบผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลและแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนภายในกําหนดเวลา  
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมกําหนดแนวทางในการตอบปญหาขอรองเรียนตางๆ โดยใหทุกสวนราชการไดรับทราบ
รวมกัน  

6.2 นําแนวทางแจงเวียนใหทุกสํานัก/กอง ถือปฏิบัติอยางเครงครัด 
 6.3 ติดตามการดําเนินงานทุกเดือน 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 - 2564        
            
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 ทุกสํานัก/กอง องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม      
        
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รอยละ 80 ของเรื่องรองเรียนไดรับการช้ีแจงเปนลายลักษณอักษรภายใน 15 วัน                 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 มิติที่ 3/3.3/3.3.1 

 

1. ช่ือโครงการ  กําหนดใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา อบต.และติดตามประเมินผล 
               
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 
และฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 ไดกําหนดใหมีภาคประชาชนรวมเปน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมและคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล การจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม เพื่อ
สงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน และเพื่อความโปรงใสในการบริหารงานขององคการบริหาร
สวนตําบลทุงกระพังโหม 
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 

3.2 เพื่อเพิ่มโอกาสในการตรวจสอบในการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปอยาง
โปรงใส ตรวจสอบได 

3.3 เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548 และฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 มีภาคประชาชนรวมเปนคณะกรรมการ 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล การจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 พื้นท่ีในเขตขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพงัโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดประชุมประชาคมคัดเลือกตัวแทนภาคประชาชน  

6.2 เสนอรายช่ือเพื่อใหนายกออกคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ 
 6.3 จัดการประชุมเพื่อพิจารณาตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการแตละคณะ 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 - 2564        
            
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม    
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รอยละ 80 ของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจตอคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล การจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 มิติที่ 3/3.3/3.3.2 

 

1. ช่ือโครงการ  แตงต้ังตัวแทนชุมชนเขารวมเปนกรรมการในการจัดซื้อจัดจาง 
               
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2535  
ถึงแกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 9 พ.ศ.2553 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงต้ังบุคคลภายนอกรวมเปน
กรรมการในการจัดซื้อ จัดจาง ไดแก ตัวแทนชุมชน ซึ่งเปนประชาชนเขามามีสวนรวมเพื่อความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานดานการจัดซื้อ จัดจาง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจางมีความโปรงใส เปนธรรม เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2535 ถึงแกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 9 พ.ศ.2553  

3.2 เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการดําเนินการบริหารราชการทองถ่ิน 
3.3 เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในทองถ่ิน มีสวนรวมในการรวมคิด รวมทํา รวม

รับผิดชอบและรวมพัฒนาทองถ่ิน 
3.4 เพื่อเปนการสรางความเขาใจอันดีใหแกประชาชนในทองถ่ินในการรวมกันพัฒนาทองถ่ิน 
3.5 เพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ

หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2535 ถึงแกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 9 พ.ศ.2553 และหนังสือส่ังการท่ี
เกี่ยวของ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สามารถดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง ถูกตอง เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2535 ถึงแกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 9 พ.ศ.2553  
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 พื้นท่ีในเขตขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพงัโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 สรรหาผูแทนชุมชน ซึ่งเปนประชาชนเขามามีสวนรวมเพื่อความโปรงใสในการปฏิบัติงานดานการ
จัดซื้อ จัดจาง 

6.2 จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการฯ และขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
 6.3 ประชุมวางแผน ช้ีแจงรายละเอียดใหตัวแทนชุมชนท่ีเขารวมเปนกรรมการทราบ 
 6.4 ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2535 ถึงแกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 9 พ.ศ.2553 
 6.5 ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2535 ถึงแกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 9 พ.ศ.2553 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562        
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8. งบประมาณดําเนินการ  - 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม    
           
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 การจัดซื้อ จัดจาง เปนไปตามระเบียบฯ และหนังสือส่ังการ รอยละ 100 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 มิติที่ 3/3.3/3.3.3 

 

1. ช่ือโครงการ  กําหนดใหมีตัวแทนภาคประชาชนรวมเปนคณะกรรมการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ 
                    ทองถ่ินหรือพื้นท่ีองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
               
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ไดดําเนินงานรวมกับสํานักงาน
หลักประกันสุขภาพ เมื่อป พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 13 
(3) มาตรา 18 (8) มาตรา 47 และมาตรา 48 (4) ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสนับสนุนและ
กําหนดหลักเกณฑใหองคกรชุมชน องคกรเอกชนและภาคเอกชนท่ีไมมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหากําไร ดําเนินงาน
และบริหารจัดการเงินทุนในระดับทองถ่ินหรือพื้นท่ีไดตามความพรอมความเหมาะสมและความตองการโดย
สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมเพื่อสรางหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหแกบุคคลในพื้นท่ี 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมไดพิจารณาหลักเกณฑตามประกาศของคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแหงชาติท่ีกําหนดแนวทางสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดต้ังกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถ่ินแลวเห็นวาการสมัครเขารวมดําเนินงานกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติจะเปน
ประโยชนและกอใหเกิดการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลเปนอยางมากเนื่องจาก
กองทุนสามารถสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขในมิติของการสงเสริมสุขภาพการปองกันโรค การฟนฟู
สมรรถภาพ รวมถึงการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิใหกับประชาชนไดหลากหลายวิธี ท้ังท่ีบานชุมชน หรือหนวย
บริการ “กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน” เปนเรื่องใหมท่ีองคการบริหารสวนตําบลและชุมชนจะตอง
รวมกันเรียนรูบทบาทของกองทุนและบทบาทของชุมชนในการเปนเครือขายการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนดวย
ตนเอง 
 การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเปนการบริหารงบประมาณท่ีอยูนอกเหนือจากขอบัญญัติ
งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งเปนอีกชองทางหนึ่งท่ีหลายหนวยงานมองวาการนํางบประมาณไปใช
ประโยชนนั้นคุมทุนหรือไม เปนไปตามวัตถุประสงคของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพหรือเปลา องคการ
บริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม พยายามสรางกลไกการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบกิจกรรมเพื่อ
ความโปรงใสในการดําเนินงาน ซึ่งเปนเรื่องท่ีทาทายและชวนใหติดตามแนวทางการดําเนินงานตอไป 
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใหเปนไปตามระเบียบประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑ เพื่อสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถ่ินหรือพื้นท่ี พ.ศ.2557   

3.2 เพื่อคัดเลือก อสม. ตัวแทนหมูบาน เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ และตรวจสอบการ
ดําเนินงานขอบงกองทุนฯ 

3.3 เพื่อใหเกิดกลไกการตรวจสอบการบริหารจัดการกองทุนฯ อยางเปนระบบภาคประชาชน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการและตรวจสอบการดําเนินงานของกองทุนใหเปนไปอยาง
โปรงใส  
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 พื้นท่ีในเขตขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพงัโหม 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม จัดประชุมเพื่อคัดเลือกผูแทนจากหมูบานหรือชุมชน จํานวน 
3 คัดเลือก อสม. จํานวน 2 คน เขารวมเปนคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

6.2 จัดทําญัตติประชุมคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน รวมเปน
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
 6.3 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ จะรวมเปนคณะอนุกรรมการในการตรวจสอบ พิจารณาติดตาม
ประเมินการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการท่ีกองทุนสนับสนุนงบประมาณ โดยแบงหนาท่ีในการดําเนินงานตาม
คําส่ังฯ 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ดํารงอยูวาระละ 4 ป       
           
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม    
           
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ชุมชนไดทราบถึงวิธีการตรวจสอบการทํางานอยางเปนระบบ 
 10.2 มีกลไกข้ันตอนการตรวจสอบอยางชัดเจน และโปรงใส 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 มิติที่ 4/4.1/4.1.1 

 

1. ช่ือโครงการ ตรวจสอบภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
               
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2554 
ขอ 6 ภายใน 90 วัน นับจากวันส้ินปงบประมาณ องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมจึงไดดําเนินการติดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ 
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน ผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ   

3.2 เพื่อเปนการตรวจสอบควบคุมภายในของหนวยงานมีความเหมาะสม เพียงพอ ตามระเบียบ 
3.3 เพื่อติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนไดขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไข 

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เพื่อใหการตรวจสอบภายในองคการบริหารสวนตําบลเปนระบบ และมีการลดความเส่ียงมากข้ึน  
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง ภายในองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ทุกสํานัก/กอง จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ ควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

6.2 ติดตามรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ของทุกสํานัก/กอง เพื่อรวบรวมเปนองคกร 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ภายใน 90 วัน นับจากวันส้ินปงบประมาณ     
           
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม    
           
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เปนแนวทางการลดความเส่ียง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 มิติที่ 4/4.1/4.1.2 

 

1. ช่ือโครงการ แตงต้ังคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทํางานติดตามประเมินผลระบบควบคุม 
                   ภายใน 
               
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2554 
ขอ 6 ภายใน 90 วัน นับจากวันส้ินปงบประมาณ องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมจึงไดดําเนินการติดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุมภายใน เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ 
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน ผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ   

3.2 เพื่อเปนการตรวจสอบควบคุมภายในของหนวยงานมีความเหมาะสม เพียงพอ ตามระเบียบ 
3.3 เพื่อติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนไดขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไข 

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เพื่อใหการตรวจสอบภายในองคการบริหารสวนตําบลเปนระบบ และมีการลดความเส่ียงมากข้ึน  
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ทุกสํานัก/กอง ภายในองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทํางานติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายใน 

6.2 ทุกสํานัก/กอง จัดวางระบบควบคุมภายใน 
6.3 ติดตามรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ของทุกสํานัก/กอง  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ภายใน 90 วัน นับจากวันส้ินปงบประมาณ     
           
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม    
           
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 เปนแนวทางการลดความเส่ียง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากข้ึน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 มิติที่ 4/4.2/4.2.1 

 

1. ช่ือโครงการ ประชาสัมพันธการบริหารงานบุคคลผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพงัโหม 
             
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 เพื่อใหประชาชนท่ัวไป สามารถทราบการดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมดานการ
บริหารงานบุคคล ผานทางเว็บไซตขององคการบรหิารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
 

3. วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อเปนการเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนโดยท่ัวไปไดทราบขอมูล เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 

3.2 เพื่อเพิ่มชองทางการรับทราบขอมูลขาวสารทางส่ือตางๆ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 เพื่อการประชาสัมพันธและการติดตอส่ือสารท่ีรวดเร็วยิ่งข้ึน  
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ดําเนินการประชาสัมพันธ ผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  
6.2 เพื่อเพิ่มโอกาสในการตรวจสอบในการดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปอยาง

โปรงใส ตรวจสอบได 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562  - 2564         
            
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม       
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 การดําเนินงานดานบุคคลมีการประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพัง
โหม www.tpk.go.th                 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 มิติที่ 4/4.2/4.2.2 

 

1. ช่ือโครงการ ติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการกอสรางของ อบต. ณ สถานท่ีกอสรางเพื่อใหประชาชนไดมี 
                   สวนรวมในการตรวจสอบ 
             
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมมีโครงการ/กิจกรรมท่ีมีความจําเปนตองดําเนินการเพื่อบริการ
ดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน และเพื่อใหการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
 เพื่อใหประชาชนท่ีสัญจรไปมาท้ังในเขตและนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลไดทราบวาบริเวณดังกลาว
มีการดําเนินการกอสรางอาคาร/ถนน เปนตน เพื่อปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึน ในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนตอไป 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 โครงการตางๆ ท่ีตราไวขอบัญญัติ และไดรับงบประมาณประจําป 2562 - 2564   
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 ผูรับจางจะตองดําเนินการติดต้ังแผนปายโดยใชแผนเหล็กหรือไมอัด ขนาดกวาง 1.20 เมตร                
ยาว 2.40 เมตร มีสภาพคงทนตลอดระยะเวลาการกอสรางและอีกไมนอยกวา 6 เดือน หลังจากงานแลวเสร็จ  

6.2 ในกรณีงานกอสรางไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลาในสัญญาจางใหผูรับจาง
ดําเนินการติดแผนปายแสดงสาเหตุของความลาชา และระยะเวลาท่ีคาดวาจะแลวเสร็จหรือระยะเวลาท่ีไดมีการ
ขยายเวลาตามสัญญาจาง (ถามี) โดยติดต้ังไวคูกับปายแสดงรายละเอียดของงานกอสรางกอนหมดเวลาในสัญญา
จาง 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562  - 2564         
            
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 กองชาง องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม       
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนภายในและภายนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม                  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 มิติที่ 4/4.2/4.2.3 

 

1. ช่ือโครงการ  แตงต้ังตัวแทนชุมชนเขารวมเปนกรรมการในการจัดซื้อจัดจาง 
               
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2535  
ถึงแกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 9 พ.ศ.2553 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงต้ังบุคคลภายนอกรวมเปน
กรรมการในการจัดซื้อ จัดจาง ไดแก ตัวแทนชุมชน ซึ่งเปนประชาชนเขามามีสวนรวมเพื่อความโปรงใสในการ
ปฏิบัติงานดานการจัดซื้อ จัดจาง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจางมีความโปรงใส เปนธรรม เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2535 ถึงแกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 9 พ.ศ.2553  

3.2 เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการดําเนินการบริหารราชการทองถ่ิน 
3.3 เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในทองถ่ิน มีสวนรวมในการรวมคิด รวมทํา รวม

รับผิดชอบและรวมพัฒนาทองถ่ิน 
3.4 เพื่อเปนการสรางความเขาใจอันดีใหแกประชาชนในทองถ่ินในการรวมกันพฒันาทองถ่ิน 
3.5 เพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ

หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2535 ถึงแกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 9 พ.ศ.2553 และหนังสือส่ังการท่ี
เกี่ยวของ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สามารถดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง ถูกตอง เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2535 ถึงแกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 9 พ.ศ.2553  
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 พื้นท่ีในเขตขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพงัโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 สรรหาผูแทนชุมชน ซึ่งเปนประชาชนเขามามีสวนรวมเพื่อความโปรงใสในการปฏิบัติงานดานการ
จัดซื้อ จัดจาง 

6.2 จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการฯ และขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
 6.3 ประชุมวางแผน ช้ีแจงรายละเอียดใหตัวแทนชุมชนท่ีเขารวมเปนกรรมการทราบ 
 6.4 ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2535 ถึงแกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 9 พ.ศ.2553 
 6.5 ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของหนวยการ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2535 ถึงแกไขเพิ่มเติมฉบับท่ี 9 พ.ศ.2553 

 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561        
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8. งบประมาณดําเนินการ  - 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม    
           
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 การจัดซื้อ จัดจาง เปนไปตามระเบียบฯ และหนังสือส่ังการ รอยละ 100 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 2 มิติที่ 4/4.2/4.2.3 

 

1. ช่ือโครงการ  โครงการจัดทําวารสาร/ส่ือส่ิงพิมพ ฯลฯ เพื่อประชาสัมพันธเผยแพรขาวสาร/กิจกรรม/โครงการ 
                    ตางๆ ของ อบต. 
                     
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการติดตอส่ือสารเผยแพรประชาสัมพันธ ขาวสารกิจกรรม โครงการตางๆ ของ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ใหสามารถทราบขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพัง
โหม ผานวารสารขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพงัโหม 

 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อเปดโอกาสและเพิ่มชองทางในการติดตอส่ือสารของประชาชน 

3.2 เพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปช่ันของเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบล 
3.3 เพื่อการแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว 
3.4 เพื่อเพิ่มชองทางการรับทราบขอมูลขาวสารทางส่ือตางๆ 

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ทราบถึงขอมูลขาวสาร เพื่อประโยชนในการ
ติดตอส่ือสารผานทางส่ือตางๆ 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 

6.1 เก็บรวบรวมขอมูลจากทุกสํานัก/กอง 
6.2 นําขอมูลท่ีไดมาเรียบเรียงเพื่อเผยแพรในวารสาร 
6.3 กําหนดจัดวางรูปเลม 
6.4 เสนอผูบริหารเพื่อกล่ันกรองรูปแบบและเนื้อหาท่ีจะนําเผยแพร 
6.5 ดําเนินการจัดทํารูปเลม 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562 - 2564        
            
8. งบประมาณดําเนินการ   
 จํานวนเงิน 100,000 บาท (-หนึ่งแสนบาทถวน-) 
  

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม      
         
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 ประชาชนในตําบลไดรับทราบขอมูลขาวสาร การดําเนินงานของ อบต. ไดรวดเร็วยิ่งข้ึน 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 มิติที่ 4/4.3/4.3.1 

 

1. ช่ือโครงการ  อบรมความรูเกี่ยวกับกฎหมายในหนาท่ีของสมาชิกสภา อบต. 
               
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลเปนองคกรท่ีมีความใกลชิดกับประชาชนและเปนองคกรหลักท่ีถูกคาดหวังใน
การแกไขปญหาหรือสนองความตองการของประชาชน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลถือเปนบุคคลท่ีเปน
ตัวแทนของประชาชนท่ีจะตองทํางานและสรางการขับเคล่ือน พัฒนาและบําบัดทุกข บํารุงสุขตามอํานาจหนาท่ีให
เกิดแกประชาชนและพื้นท่ีและมีสวนรวมในการตรวจสอบการใชอํานาจของผูบริหาร 

จากปญหาและความสําคัญขางตน องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมจึงไดสงเสริมใหสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลไดมีความรูเกี่ยวกับกฎหมายในหนาท่ีของสมาชิกสภาโดยเฉพาะ สําหรับสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลผูปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อใหมีความรูความเขาใจและขอบเขตการ
ใชอํานาจหนาท่ีของตน ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง เหมาะสมและชอบดวยกฎหมาย ดวยการสงเขารับ
การอบรมตามท่ีหนวยงานตางๆ จัดข้ึน 
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใหผูรับการอบรม มีความรู ความเขาใจในกฎหมาย ระเบียบ ท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติหนาท่ีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและมีทักษะในการบังคับใชกฎหมาย รวมท้ังทราบข้ันตอน วิธีการ เงื่อนไขตางๆตามท่ี
กฎหมายแตละฉบับไดกําหนดไว  

3.2 เพื่อใหผูรับการอบรม ไดพบปะเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณระหวางกนั โดยใชขอมูลท่ีได
รับมาเปนแนวทางการแกไขปญหาและปฏิบัติหนาท่ี 

3.3 เพื่อใหผูรับการอบรม สามารถปรับใชกฎหมายกับการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 คน  
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 หนวยงานตางๆ ท่ีจัดอบรม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดสงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เขารับการอบรมตามท่ีหนวยงานตางๆ จัดข้ึน  

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2561  - กันยายน 2562       
      
8. งบประมาณดําเนินการ   
 จํานวนเงิน 50,000 บาท (-หาหมื่นบาทถวน-) 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม   
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  รอยละ 80 ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ไดรับการพัฒนาความรู ศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน            
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 2 มิติที่ 4/4.3/4.3.1 

 

1. ช่ือโครงการ  ฝกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาท่ีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
              
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทยกําหนดวารัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตามหลักเกณฑแหงการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณของประชาชนในทองถ่ิน และสงเสริมใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเปนหนวยงานหลัก ในการจัดการบริหารสาธารณะและมีสวนรวมในการตัดสินใจ แกไขปญหาในพื้นท่ี 
การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองทําเทาท่ีจําเปนและมีหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีชัดเจน
สอดคลองและเหมาะสมกับรูปแบบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ โดยตองเปนเพื่อ
การคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน หรือประโยชนของประเทศเปนสวนรวม ประกอบกับ
พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ได
กําหนดบทบาทและหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการบริการสาธารณะใหกับประชาชนเพิ่มมากข้ึน 
นอกเหนือจากอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติจัดต้ัง ท้ังทางดานการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การพาณิชย
และอื่นๆ เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมไดรับการสงเสริมและสนับสนุน
ใหมีความเขมแข็งในการบริหารงานไดโดยอิสระและตอบสนองตอความตองการของประชาชาชนในทองถ่ินได
อยางมีประสิทธิภาพ 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.
2552 โดยมีนายอําเภอกําแพงแสนเปนผูกํากับดูแล ใหปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหการ
ดําเนินการตามนโยบายหลักของรัฐบาล กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินและแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนท่ีไดรับการเลือกต้ัง เพื่อเขามากํากับดูแล ตรวจสอบการบริหารงานของฝายบริหาร ใหดําเนินการเปนไป
อยางถูกตอง เปนบุคลากรท่ีมีความใกลชิดกับประชาชนเพื่อรับทราบและนําปญหาความตองการของประชาชน 
นํามาเสนอ ผลักดันการกําหนดนโยบายระดับทองถ่ินในการดําเนินการบริการสาธารณะในการแกไขปญหาของ
ประชาชนอยางท่ัวถึง มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการบริหารงบประมาณใหเกิดความคุมคา องคการบริหารสวน
ตําบลทุงกระพังโหม ไดตระหนักถึงความสําคัญของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งเปนบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม เพื่อใหมีความรูความเขาใจในบทบาท หนาท่ี และภารกิจขององคกร 
สามารถปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ  
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีความรู  ความเขาใจในนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงมหาดไทยและกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และผูบริหารระดับสูงของจังหวัด  

3.2 เพื่อใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลมีความรูความเขาใจในระเบียบกฎหมายทองถ่ิน  
3.3 เพื่อใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีวิสัยทัศนในการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

และสามารถแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 12 คน  
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 หนวยงานตางๆ ท่ีจัดอบรม 
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6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 จัดสงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เขารับการอบรมตามท่ีหนวยงานตางๆ จัดข้ึน  

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2561  - กันยายน 2562       
      
8. งบประมาณดําเนินการ   
 จํานวนเงิน 50,000 บาท (-หาหมื่นบาทถวน-) 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม   
            
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  รอยละ 80 ของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  ไดรับการพัฒนาความรู ศักยภาพ 
ในการปฏิบัติงาน            
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 3 มิติที่ 4/4.3/4.3.1 

 

1. ช่ือโครงการ  จัดหองทํางานและหองประชุมสําหรับสมาชิกสภา อบต.ทุงกระพังโหม 
               
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนตัวแทนของประชาชน ซึ่งไดรับการเลือกต้ังเขามาทําหนาท่ี
ตรวจสอบและสนับสนุนการใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสุขของประชาชน สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตําบลนอกจากออกเยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นท่ี เพื่อดูแลทุกขสุขและรับฟงปญหา และแกไขปญหาอยางจริงจัง
แลวยังอํานวยความสะดวกใหประชาชนสามารถมาหาเพื่อปรึกษาหรือปญหาตางๆ ได ณ หองทํางานสําหรับ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลในสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลได การจัดหองทํางานของสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล จึงเปดโอกาสใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไดมีสถานท่ีในการทํางาน ศึกษา
ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการทํางานเพื่อโอกาสในการตรวจสอบฝายบริหารไดมากยิ่งข้ึน  
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่ออํานวยความสะดวกใหประชาชนในการพบปะสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล รองเรียน 
รองทุกข เกี่ยวกับปญหาการดเนินงานตางๆขององคการบริหารสวนตําบลฯ 

3.2 เพื่อเปนท่ีปฏิบัติงานและพบปะแลกเปล่ียนขอคิดเห็นกันระหวางสมาชิกสภาดวยกัน 
3.3 เปนการเปดโอกาสใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ ไดศึกษากฎหมายในอํานาจหนาท่ี         

ของตน 
3.4 เพื่อเพิ่มโอกาสในการตรวจสอบฝายบริหารมากยิ่งข้ึน 

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนท่ัวไปและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล   
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 จัดหองทํางานของประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2561  - กันยายน 2562       
      
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม   
            
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  รอยละ 80 ของประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 มิติที่ 4/4.3/4.3.2 

 

1. ช่ือโครงการ  แตงต้ังคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติของสภา อบต.ทุงกระพังโหม 
               
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 เพื่อใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนตัวแทนของประชาชน ซึ่งไดรับการเลือกต้ังเขามาทํา
หนาท่ีตรวจสอบและสนับสนุนการใชจายงบประมาณเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ดังนั้น เมื่อมีการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลในแตละครั้งจึงมีความสําคัญมากไมวาจะเปนการประชุมสภาสมัยสามัญ หรือสมัย
วิสามัญ การนําญัตติรางขอบัญญัติเขาท่ีประชุมสภาแตละครั้ง จึงตองมีการกล่ันกรองพิจารณาโดยคณะกรรมการ
แปรญัตติเพื่อใหพิจารณาตรวจสอบแลวนําเขาสูวาระการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมตอไป 
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใหมีการกล่ันกรองพิจารณารางขอบัญญติัแตละครั้งกอนนําเขาวาระการลงมติของสภาองคการ
บริหารสวนตําบล 

3.2 เพื่อใหมีข้ันตอนการตรวจสอบและกล่ันกรองอยางชัดเจน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 คณะกรรมการแปรญัตติสามารถตรวจสอบและกล่ันกรองญัตติกอนนําเขาประชุมสภาฯ ทุกครั้ง 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมเสนอช่ือบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนคณะกรรมการแปร 
ญัตติ  
 6.2 ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลฯ แตงต้ังคณะกรรกมาแปรญัตติ 
 6.3 คณะกรรมการแปรญัตติมีการประชุมทุกครั้งท่ีมีการเสนอแปรญัตติ 

 
7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ปงบประมาณ 2562  - 2564        
     
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม   
            
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม มีบทบาทในการตรวจสอบการบริหารงานของ

ผูบริหารทองถ่ินอีกทางหนึ่ง 
 

 

สวนท่ี 3 -121- 



 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 มิติที่ 4/4.4/4.4.1 

 

1. ช่ือโครงการ ดําเนินการรับแจงและประชาสัมพันธมาตรการกรณีตรวจพบการทุจริต 
                     
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม เปดโอกาสใหประชาชนรองทุกขไดหลายชองทาง เชน โทรศัพท              
เว็ปไซต เขียนคํารองดวยตัวเองหรือผานตัวแทน แตประชาชนยังไมมีโอกาสรับทราบแนวทางการดําเนินการของ
องคการบริหารสวนตําบลฯ เมื่อเกิดการทุจริต จึงยังไมมีความเช่ือมั่นในหนวยงานของรัฐ ดังนั้นเพื่อใหแนวทางใน
การดําเนินการเมื่อตรวจพบการทุจริตคอรรัปช่ันมีความชัดเจนและประชาชนเกิดความเช่ือมั่นตอหนวยงานของรัฐ 
จึงจําเปนตองกําหนดมาตรการนี้ 
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปดวยความสุจริต 

3.2 เพื่อปองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน 
3.3 เพื่อลงโทษและปราบปรามผูกระทําความผิด 
3.4 ประชาชนเกิดความเช่ือมั่นในหนวยงานของรฐั 

 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 นายกองคการบริหารสวนตําบล มีคําส่ังกําหนดแนวทาง มาตรการดําเนินการรับแจง และ
ประชาสัมพันธผานชองทางขององคการบริหารสวนตําบลฯ จํานวน 3 ชองทาง 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 นายกองคการบริหารสวนตําบลกําหนดมาตรการโดยออกเปนคําส่ัง 

6.2 มอบหมายงานสํานักดําเนินการสืบสวนสอบสวนขอเท็จจริง รวบรวมพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวของ และ
สรุปสํานวนการสอบสวนรายงานนายกองคการบริหารสวนตําบลเพื่อโปรดพิจารณาส่ังการ 

6.3 นายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาส่ังการตามระเบียบกฎหมายตอไป 
6.4 ประชาสัมพันธผานชองทางขององคการบริหารสวนตําบล 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 1 ตุลาคม – กันยายน ของทุกป        
            
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
  

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม      
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 เชิงปริมาณ จัดทําคําส่ังองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง กําหนดมาตรการเมื่อตรวจพบการทุจริต
คอรรัปช่ัน จํานวน 1 คําส่ัง ประชาสัมพันธมาตรการใหประชาชนทราบ จํานวน 3 ชองทาง 
 10.2 เชิงคุณภาพ รอยละ 80 ของประชาชนท่ีรับทราบมีความพึงพอใจ 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 1 มิติที่ 4/4.4/4.4.2 

 

1. ช่ือโครงการ เผยแพรความรูทางกฎหมาย 
                     
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยท่ีผานมาไดกําหนดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย ไดมี
แนวทางการคุมครองสงเสริมและการขยายสิทธิเสรีภาพของประชาชนดวยการกําหนดใหรัฐตองสงเสริมสนับสนุน
และชวยเหลือประชาชนในการใชสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ อีกท้ังแนวนโยบายดานกฎหมายและการ
ยุติธรรมไดกําหนดใหรัฐตองดําเนินการสงเสริมการใหความชวยเหลือและใหความรูทางกฎหมายแกประชาชนตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552
อีกท้ังในปจจุบันมีประชาชนเปนจํานวนมากยังคงถูกเอารัดเอาเปรียบทางสังคม หรือยังไมสามารถเขาถึงสิทธิ
ประโยชนตางๆ ท่ีควรพึงจะไดจากรัฐ ซึ่งสาเหตุสวนหนึ่งของปญหาดังกลาวมาจากการท่ียังไมมีความรูทางดาน
กฎหมายในเรื่องนั้นๆ ดีพอ 

องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม ไดตระหนักถึงความสําคัญของเรื่องดังกลาวเปนอยางยิ่ง และเห็น
ควรใหประชาชนไดรับความรูความเขาใจถึงสิทธิประชาชน องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมจึงไดจัด
โครงการอบรมใหความรูดานกฎหมายแกประชาชน 
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายในแตละเรื่องมากยิ่งข้ึนเพื่อปองกันการถูกเอา
รัดเอาเปรียบทางสังคม 
 3.2 เพื่อใหประชาชนสามารถรูถึงสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมาย 
 3.3 เพื่อเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดตรวจสอบการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลฯ  
มากยิ่งข้ึน  
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 สํารวจความตองการของประชาชนเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีประชาชนมีความสนใจเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่อง
นั้นๆ 

6.2 เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
6.3 เชิญชวนประชาชนผูมีความสนใจเขารับการอบรมตามโครงการ 

 6.4 ดําเนินการจัดอบรมใหความรูกับประชาชนจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิในดานนั้นๆ 
6.5 ประเมินผลโครงการ 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2561  - กันยายน 2562  
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8. งบประมาณดําเนินการ   
 จํานวนเงิน 10,000 บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถวน-) 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม       
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 10.1 ประชาชนเขารวมอบรมรอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย 
 10.2 รอยละ 80 ของประชาชนท่ีเขารวมอบรมมีความพอใจกับการจัดอบรมโครงการดังกลาว 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 2 มิติที่ 4/4.4/4.4.2 

 

1. ช่ือโครงการ จัดทําแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 
                     
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 การปองกันและปราบปรามการทุจริตเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญ เพื่อเปนการปองกันความเสียหายท่ีจะ
เกิดข้ึนตอองคกรและประเทศชาติ การท่ีจะดําเนินงานในเรื่องดังกลาวใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมนั้น จะตองมี
แบบแผนปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและสามารถพาใหองคกรบรรลุเปาหมายในการปองกันและปราบปรามการทุจริตได 
 

3. วัตถุประสงค 
      3.1 เพื่อใหสามารถขับเคล่ือนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ท่ีมีวัตถุประสงคปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตไปสูความสําเร็จได 
 3.2 เพื่อใหเกิดความโปรงใสตอองคกรองคการบริหารสวนตําบล 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2562-2554 จํานวน 1 ฉบับ 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 มอบใหแตละสวนราชการเสนอโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ท่ีมีวัตถุประสงคเปนการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

6.2 สํานักปลัดรวบรวมแลวเสนอผูบริหารอนุมัติ 
6.3 แจงทุกสวนราชการเพื่อใหทราบแผนปฏิบัติการ แลวขับเคล่ือนใหบรรลุวัตถุประสงค 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562        
            
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
  

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม       
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2562 – 2564 ดําเนินการแลวเสร็จภายใน
กําหนด 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ลําดับที่ 3 มิติที่ 4/4.4/4.4.2 

 

1. ช่ือโครงการ ติดตามและประเมินผลตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริต 
                     
2. หลักการและเหตุผล / ท่ีมาของโครงการ 

 เพื่อใหสามารถติดตามทราบไดวา โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตบรรลุตามวัตถุประสงคของแตละโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ หรือไม  
 

3. วัตถุประสงค 
      เพื่อใหสามารถตรวจสอบไดวา โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริตดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคหรือไม 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
 ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแผนปฏิบัติ 
 

5. พื้นท่ีดําเนินการ 
 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
         
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 แจงทุกสวนราชการกําหนดตัวช้ีวัดของทุกโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

6.2 ประเมินผล 
6.3 รายงานผูบริหารเพื่อทราบและปรับปรุงแกไข 
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562        
            
8. งบประมาณดําเนินการ  - 
  

9. ผูรับผิดชอบ 
 สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม       
       
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 รอยละ 80 ของโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ ตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ไดรับประเมินผล 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
เร่ือง   ประกาศเจตจํานงในการตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 

........................................................... 

 ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 ,  พระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสาร พ.ศ. 2540 , พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3  (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของ
รัฐบาล ขอท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักด์ิศรีความเปน
ขาราชการและความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและปราบปราม
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับและตอบสนองความตองการพรอมอํานวยความสะดวกแก
ประชาชน เพื่อสรางความเช่ือมั่นในระบบราชการนั้น  

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560-2564)  และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป   ซึ่ง
ยุทธศาสตรชาติฯ กําหนดยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”   

ดังนั้น  เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม  องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพัง
โหม  จึงแสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต เพื่อกําหนดใหจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ.2562 – 2564) ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมตอไป และเพื่อใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุกภาค
สวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง เพื่อใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปรงใส
เทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean 
Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปน
สังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงาน
ของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน  เพื่อใหประเทศไทยมีศักด์ิศรี
และเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  จึงไดประกาศเจตจํานงในการตอตานการทุจริตของ
องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม เพื่อกําหนดเปนนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสขององคการบริหาร
สวนตําบลทุงกระพังโหม ใหมีมาตรฐานและยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติภายในองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพัง
โหม ดังนี้ 
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1. นโยบาย   นโยบายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับความโปรงใส ซื่อสัตย สุจริตและตรวจสอบได 
แนวปฏิบัติ          1)  มีการกําหนดนโยบายดานความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต ชัดเจน และ 

        ประกาศใหประชาชนทราบและแจงเวียนทุกสวนราชการทราบ 
        และถือปฏิบัติ 

    2)  มีการบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ใหบริการ 
         ตอบสนองความตองการของประชาชนดวยความรวดเร็ว ถูกตอง  
                             เสมอภาพ โปรงใส และเปนธรรม 
    3)  มีการปลูกฝงคานิยมและทัศนคติใหบุคลากร มีความรูความเขาใจ 
         ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
         มาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 

2.  นโยบาย  การเปดเผยขอมูลขาวสาร ตาม พรบ.ขอมูลขาวสาร 
แนวปฏิบัติ         1)  มีชองทางประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต 
                           ของทางราชการอยางนอย 3  ชองทาง 
   2)  มีคณะทํางานการเปดเผยขอมูลขาวสารขององคกร 
   3)  มีการแตงต้ังคณะทํางานเพื่อจัดทํามาตรฐานความโปรงใส 
   4)  มีการแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทํามาตรฐานความโปรงใส 
      5)  มีการจัดซื้อ จัดจาง ดวยความโปรงใสทุกข้ันตอนท้ังภาคเอกชน  
                           ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน  

3. นโยบาย   การตรวจสอบการทํางานภายในองคกร 
แนวปฏิบัติ         1)  มีการวางระบบควบคุมภายในองคกร 
   2)  มีการวางระบบควบคุมภายในของแตละสวนราชการ 
   3)  มีการรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามระเบียบท่ีกําหนด 

4. นโยบาย   ระบบการรับเรื่องรองทุกข/รองเรียน/คํารองท่ัวไป 
แนวปฏิบัติ         1)  มีการมอบหมายงานใหเจาหนาท่ีในการรับผิดชอบเรื่องราว 
         รองทุกข/รองเรียน/คํารองท่ัวไป 
   2)  มีการรายงานการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน/คํารองท่ัวไป 
   3)  มีคูมือการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน/คํารองท่ัวไป 
   4)  มีชองทางการรับเรื่องราวรองทุกข/รองเรียน/คํารองท่ัวไป 
                           มากกวา 2 ชองทาง 

5. นโยบาย  มีกําหนดมาตรฐานการใหบริการและการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ 
               ของแตละสวนราชการ 

                     แนวปฏิบัติ        1)  มีการมอบหมายงานและความรับผิดชอบของแตละสวนราชการอยางชัดเจน 
  2)  มีการลดกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการประชาชน 
  3)  มีการจัดทําคูมือมาตรฐานการใหบริการประชาชนและประกาศใหประชาชนทราบ 

 จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  19  กุมภาพันธ   พ.ศ.  2561 
 
 

        (นายอนุชา  กุลดิลก) 
     นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 



 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
เร่ือง   เจตจํานงในการตอตานการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 

อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 
........................................................... 

 ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 
พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  ยุทธศาสตร
ชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3  (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล ขอท่ี 
10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักด์ิศรีความเปนขาราชการ
และความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันและปราบปรามทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับและตอบสนองความตองการพรอมอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
เพื่อสรางความเช่ือมั่นในระบบราชการนั้น  

 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560-2564)  และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป  ซึ่ง
ยุทธศาสตรชาติฯ กําหนดยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”  

  
ดังนั้น  เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม  องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพงั

โหม  จึงแสดงเจตจํานงในการตอตานการทุจริต เพื่อกําหนดใหจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปราม
การทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหมตอไป และเพื่อใหเกิดการบูรณาการความรวมมือจากทุก
ภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็ง เพื่อใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานความ
โปรงใสเทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & 
Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม  เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝาย
การเมือง  หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน  เพื่อให
ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

 องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  จึงประกาศเจตจํานงในการตอตานการทุจริตขององคการ
บริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  เพื่อกําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส ใหเปนมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ 
และคานิยมสําหรับขาราชการและบุคลากรขององคกรใหยึดถือและปฏิบัติควบคูกับกฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นๆ 
โดยมุงมั่งท่ีจะนําหนวยงานใหดําเนินงานตามภารกิจดวยความโปรงใส บริหารงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม 
ปราศจากการทุจริต เพื่อใหบรรลุเจตนารมณดังกลาว จึงใหสวนราชการในองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  
ถือปฏิบัติและการดําเนินการ  ดังนี้ 

 

-2-/1.บริหารงาน... 
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      1.  บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาล โดยมุงตอบสนองความตองการของประชาชน 

ดวยการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกตอง เสมอภาค โปรงใส และเปนธรรม 
                2.  ปลูกฝงคานิยมและทัศคติใหบุคลากรในสังกัด  มีความรูความเขาใจ  ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 
 3.  ดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง สงเสริมการดําเนินการใหเกิดความโปรงใสในทุกข้ันตอนและเปดโอกาส
ใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปดเผย
ขอมูลขาวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
 4.  ประชาสัมพันธใหประชาชนแจงขอมูลขาวสาร เบาะแสการทุจริต รองเรียนรองทุกขผานศูนย
ดํารงธรรมองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  
 5.  กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผูท่ีทุจริตอยางจริงจัง 

 จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 

 
 

(นายวิรัตน   ตนยาง) 
 นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
ท่ี  148 /๒๕60 

เร่ือง  แตงต้ังคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต  
ขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 

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

     ตาม ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี 3  (พ.ศ. 2560-2564) 
ซึ่งมุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” และนโยบายของรัฐบาล ขอท่ี 
10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ กําหนดใหปลูกฝงคานิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาศักด์ิศรีความเปนขาราชการ
และความซื่อสัตยสุจริต ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและปราบปรามทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับและตอบสนองความตองกันพรอมอํานวยความสะดวกแกประชาชน 
เพื่อสรางความเช่ือมั่นในระบบราชการ นั้นเพื่อใหการดําเนินการพัฒนาจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตของ
องคการบริหารสวนตําบลตําบลทาชางเปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุวัตถุประสงค  

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560-2564)  และใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ
ตามยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ โดยกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป  ซึ่ง
ยุทธศาสตรชาติฯ กําหนดยุทธศาสตรท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต”  

 ดังนั้น  เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ ฯ ใหเกิดเปนรูปธรรม  องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพงั
โหม จึงกําหนดใหจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ.2561 – 
2564) ใชเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตขององคการบริหารสวนตําบลทุง
กระพงัโหม ตอไป เพื่อใหเกิดการบูรณา-การความรวมมือจากทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยาง
เขมแข็ง เพื่อใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปรงใสเทียบเทาสากล ภายใตวิสัยทัศน : ประเทศไทย
ใสสะอาด  ไทยท้ังชาติตานทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปขางหนา จะ
มุงสูการเปนประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุก
รูปแบบ  โดยไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง  หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษรักษา
ผลประโยชนของชาติและประชาชน  เพื่อใหประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ 

 
 
 

-2-/ในการนี้... 
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      ในการนี้  องคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม  จึงมีคําส่ังแตงต้ังคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันการทุจริต ขององคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม   โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

1. นายกองคการบริหารสวนตําบล    ประธานคณะทํางาน 
2. ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล   รองประธานคณะทํางาน  
3. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล    คณะทํางาน 
4. รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล   คณะทํางาน 
5. ผูอํานวยการกองคลัง     คณะทํางาน 
6. ผูอํานวยการกองชาง     คณะทํางาน 
7. ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม   คณะทํางาน 
8. ผูอํานวยการกองการศึกษา    คณะทํางาน 
9. หัวหนาสํานักปลัด     คณะทํางาน/เลขานุการ 
10. เจาพนักงานธุรการชํานาญการ   คณะทํางาน/ผูชวยเลขานุการ 

     ใหคณะทํางานมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
     1. ศึกษาวิเคราะหทําความเขาใจกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
     2. วางแผน จัดทํา ทบทวน และพัฒนาแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
     3. กํากับดูแลใหมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
     4. จัดทํารายงานติดตามและสรุปผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
 
     ท้ังนี้ ต้ังแตบัดนี้ เปนตนไป 
 

ส่ัง ณ วันท่ี    4     เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2560 

 

 

 
(นายอนุชา  กุลดิลก) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลทุงกระพังโหม 
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