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 ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบันนับเป็นปัญหาที่รุนแรงและมี
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สัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้ไป โดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มี
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การทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้งปัญหาความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการ จากปัญหาดังกล่าวรัฐบาล
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ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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สว่นที่ 1 

บทน า 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทุจริตเพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

 การทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจุบันที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมีวัตถุประสงค์
ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1. การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อ/จัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
 3. สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
 4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ ความเข้าใจ และขาดคุณธรรม
จริยธรรม 
 5. สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
 6. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบ ขาดความหลากหลายในการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
 7. สภาพหรือหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจบารมีและอิทธิพลท้องถิ่น 

 สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้ 
 1. โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริต แต่ยังพบว่ายังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริตซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 
 2. สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท าพฤติกรรม
การทุจริตมากยิ่งขึ้น 
 3. การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาดกลไก 
การตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของบุคคล
เหล่านี้ 
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 4. การผูกขาด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐรูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
 5. การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 
 6. การขาดจริยธรรมคุณธรรม ในสมัยโบราณความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่าคนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาปน้อยลง 
และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งข้ึน มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ 
 7. มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็น
ยกย่องคนท่ีมีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็น
ว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท าการ
ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาปและไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 

หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติเป็นล าดับ 
ต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันอับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Percdeption Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 – 38 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 
2559 ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง 

แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมาประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกัน
การทุจริตไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption – UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ  แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่
ลดน้อยถอยลง  สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน  
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โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอ าน าจ คนไทย
บางส่วนมองว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมา
ตั้งแต่อดีตหรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการ
ท างานที่ไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความ
พยายามที่ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพขาดความเข้มแข็ง 

ในปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทย
ทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น 
การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่าง
จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

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

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มี่ความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต เพื่อก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
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วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 1. เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 2. เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง 
ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3. เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
 4. เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people’s participation) และตรวจสอบ (People’s 
audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 5. เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป้าหมาย 
 1. ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ 
 3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจนเป็นที่ยอมรับ 

ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 1. ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่น มีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเองอันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยมและอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต (Anti – Corruption) 
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) 
 3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการ
ทุจริต  
 4. สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
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 5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบด้านการปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่ 2 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
   ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

หมายเหต ุ
2561 2562 2563 2564 

1.ก า ร ส ร้ า ง
สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 
 
 

1.1สร้างจิตส านึก
และความตระหนัก
แ ก่ บุ ค ล า ก ร ทั้ ง
ข้าราชการการเมือง
ฝุ า ย บ ริ ห า ร 
ข้าราชการการเมือง
ฝุ า ย ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น 
และฝุายประจ าของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1สร้ างจิตส านึก
และความตระหนักใน
การปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ให้บังเกิด
ป ร ะ โ ย ช น์ สุ ข แ ก่
ประชาชนในท้องถิ่น 
(1)อบรมมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
แก่พนักงานเจ้าหน้าที ่
(2)โครงการเสริมสร้าง
พัฒนาศักยภาพเพิ่มองค์
ความรู้ ให้แก่ผู้บริหาร 
ส ม า ชิ ก ส ภ า  อ บ ต . 
พนั ก ง า น ส่ ว น ต า บ ล 
ลูกจ้ าง  พนักงานจ้ า ง
และผู้น าชุมชน 
(3 ) โครงการส่ ง เสริ ม
คุณธรรมจริยธรรมใน
การปูองกันการทุจริต 
(4)โครงการสุมดความดี
พนักงานจ้าง 
1.1.2สร้ างจิตส านึก
และความตระหนักใน
ก า ร ป ร ะ พ ฤ ติ ต า ม
ประมวลจริยธรรม 
( 1 ) ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรม 
(2)เสริมสร้างองค์ความรู้
ด้ านการต่ อต้ านการ
ทุจริต 
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1.2ก า ร ส ร้ า ง
จิตส านึกและความ
ต ร ะ ห นั ก แ ก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

1.1.3สร้างจิตส านึกและ
ตระหนักที่จะไม่กระท า
การอันเป็นการขัดกัน
แห่งประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(1)กิจกรรมให้ความรู้
เรื่ องผลประโยชน์ทับ
ซ้อนให้กับพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลายา 
(2)มาตรการจัดท าคู่มือ
การปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 
1.2.1สร้ างจิตส านึก
และความตระหนักใน
การต่อต้านการทุจริต 
( 1 ) ส่ ง เ ส ริ ม
ประชาธิปไตยและสร้าง
เ ค รื อ ข่ า ย ด้ า น
ประชาธิปไตย 
(2)โครงการรณรงค์ไปใช้
สิทธ์ิเลือกตั้ง 
1.2.2สร้ างจิตส านึก
และความตระหนักใน
กา รรั กษาประ โยชน์
สาธารณะ 
(1)อบรมให้ความรู้การ
ช าระภาษีตามกฎหมาย
ก าหนด 
(2)เมืองน่าอยู่ 
( 3 ) โ ค ร ง ก า ร  Big 
cleaning day/Big 
cleaning year 
(4)รณรงค์การคัดแยก
ขยะ (รีไซเคิล) เพื่อลด
ปริ ม าณขยะ  ปัญห า
สิ่งแวดล้อม 
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1 . 3 ก า ร ส ร้ า ง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและ
เยาวชน 

(5)ปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ 
(6)แปลงสาธิตปลูกพืช 
1.2.3สร้ างจิตส านึก
และความตระหนักใน
กา รป ฏิ บั ติ ต า มห ลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง 
(1)ส่งเสริมการด าเนิน
ชี วิ ต ต า ม ป รั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
1.3.1สร้ างจิตส านึก
และความตระหนักใน
ความซื่อสัตย์สุจริต 
(1)ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในเด็กและ
เยาวชน 
( 2 ) โ ค ร ง ก า ร นิ ท า น
ส่งเสริมคุณธรรม 
(3)ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ เ รี ยนให้ มี คุณธรรม
จริยธรรมตามค่านิยม
หลักของคนไทย 12 
ป ร ะ ก า ร  แ ล ะ มี
คุณลักษณะตามเบญจ
วิถีของสถานศึกษา 
1.3.2สร้ า ง จิ ต ส า นึ ก
และความตระหนักใน
การต่อต้านทุจริต 
(1)ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในเด็กและ
เยาวชน 
( 2 ) โ ค ร ง ก า ร นิ ท า น
ส่งเสริมคุณธรรม 
(3)ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ เ รี ยนให้ มี คุณธรรม
จ ริ ย ธ ร ร ม ต า ม     
ค่ า นิ ย ม ห ลั ก ข อ ง       
คนไทย 12 ประการและ           
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  มีคุณลักษณะตามเบญจ
วิถีของสถานศึกษา 
1.3.3สร้ างจิตส านึก
และความตระหนักให้มี
จิตสาธารณะ 
(1)ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในเด็กและ
เยาวชน 
( 2 ) โ ค ร ง ก า ร นิ ท า น
ส่งเสริมคุณธรรม 
(3)ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ เ รี ยนให้ มี คุณธรรม
จริยธรรมตามค่านิยม
หลักของคนไทย 12 
ป ร ะ ก า ร  แ ล ะ มี
คุณลักษณะตามเบญจ
วิถีของสถานศึกษา 
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มิติท่ี 1 รวม จ านวน 26 โครงการ 1,748,00 1,748,00 1,748,00 1,748,00  
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2.การบริหาร
ราชการ เพื่ อ
ปู อ ง กั น ก า ร
ทุจริต 

2.1แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้ านการทุจริต
ของผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
2.2มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.1.1แสดงเจตจ านง
การเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร 
(1 )กิจกรรมประกาศ
เจตจ านงต่อต้ านการ
ทุ จ ริ ต ข อ ง ผู้ บ ริ ห า ร
องค์ ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่น 
 
2 . 2 . 1 ส ร้ า ง ค ว า ม
โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร
บริ ห าร งานบุ คคล ให้
เ ป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก
คุณธรรม ทั้งในเรื่องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย 
โอน เลื่ อนต าแหน่ ง /
เงินเดือนและการมอบ
มายงาน 
(1)มาตรการสร้างความ
โ ป ร่ ง ใ ส ใ น ก า ร
บริหารงานบุคคล (ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบ) 
(2)มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายงาน 
(3)กิจกรรมสร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน 
2.2.2สร้างความโปร่งใส
ในการบริหารการเงิน 
งบประมาณ การจัดหา
พัสดุ การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของทางราชการ 
โดยยึดถือและปฏิบัติให้
เป็ น ไปตามกฎหมาย 
ระ เบี ยบ กฎเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
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2.3มาตรการการใช้
ดุ ล ย พิ นิ จ แ ล ะ ใ ช้
อ า น า จ ห น้ า ที่ ใ ห้
เป็นไปตามหลักการ
บ ริ ห า ร กิ จ ก า ร
บ้านเมืองที่ด ี
 

(1)กิจกรรมควบคุมการ
เ บิ ก จ่ า ย เ งิ น ต า ม
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี
(2)กิจกรรมพัฒนาแผน
และกระบวนการจัดหา
พัสดุ 
(3)กิจกรรมสร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 
(4) โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง 
2.2.3สร้างความโปร่งใส
ใ น ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
ส า ธ า ร ณ ะ / บ ริ ก า ร
ประชาชน เพื่อให้ เกิด
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ แ ก่
ประชาชนโดยทัดเทียม
กั นและ โ ดย ไม่ เ ลื อ ก
ปฏิบัติ 
(1 )ประ เมิ นความพึ ง
พอใจของผู้รับบริการ 
(2)มีศูนย์ รับเรื่ องราว
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ และ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
(3)กิจกรรมการใช้บัตรคิว
ในการติดต่อราชการ 
(4)มาตรการยกระดับ
คุ ณ ภ า พก า ร บ ริ ก า ร
ประชาชน 
 
2 . 3 . 1 มี ก า ร จั ด ท า
แผนภู มิ ขั้ นตอนและ
ระยะเวลาการด าเนินการ
เ กี่ ย วกั บก า รบริ ก า ร
ประชาชนรายละเอียดที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น แ ต่ ล ะ
ขั้นตอนเปิดเผย ณ ที่ท า 
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2.4การเชิดชูเกียรติ
แก่หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนินกิจการ
การประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นท่ีประจักษ์ 

ก า ร แ ล ะ ใ น ร ะ บ บ
เครือข่ายสารสนเทศ 
(1)กิจกรรมลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 
(2)โครงการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 
2.3.2มี การกระจาย
อ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับ
การสั่ง อนุญาต อนุมัติ 
ปฏิบัติราชการแทนหรือ
การด าเนินการอื่นใดของ
ผู้ มี อ านาจ ในองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1)มาตรการการมอบ
อ านาจอนุมัติ  อนุญาต 
สั่งการ เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ 
 
2 . 4 . 1ย ก ย่ อ ง เ ชิ ด ชู
เกียรติที่มีความซื่อสัตย์ 
สุ จ ริ ต  มี คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม 
(1 )กิ จกรรมการมอบ
ประกาศเกียรติคุณแก่
สตรีดีเด่น 
(2)โครงการพ่อ – แม่
ดีเด่น 
(3)ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ห น่ ว ย ง า น / บุ ค ค ล ที่
ประพฤติปฏิบัติตนให้ 
เป็นที่ประจักษ ์
2 . 4 . 2ย ก ย่ อ ง เ ชิ ด ชู
เ กี ย ร ติ ที่ ใ ห้ ค ว า ม
ช่ ว ย เ ห ลื อ กิ จ ก า ร
สาธารณะของท้องถิ่น 
(1)กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ป ร ะ ช า ช น ผู้ มี จิ ต
สาธารณะ 
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2.5มาตรการจัดการ
ใ น ก ร ณี ไ ด้ ท ร า บ 
หรื อ รั บแจ้ ง  หรื อ
ตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

 (2)กิจกรรมยกย่องและ
เชิดชู เกียรติแก่บุคคล 
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น 
ผู้ท าคุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมของ 
อบต.ศาลายา 
2 . 4 . 3ย ก ย่ อ ง เ ชิ ด ชู
เกียรติที่ ด ารงตนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(1)กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 
 
2.5.1ด าเนินการให้มี
ข้อตกลงระหว่างบุคลากร
ในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
สุ จ ริ ต  มี คุ ณ ธ ร ร ม 
จ ริ ย ธ ร ร ม  แ ล ะ ก า ร
บริหารราชการกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
(1)กิจกรรมการจัดท า
ข้ อ ต ก ล งก า ร ป ฏิ บั ติ
ร า ช ก า ร ข อ ง  อ บ ต .
ศาลายา 
2.5.2มี การให้ ความ
ร่ วมมื อกั บหน่ วยงาน
ราชการ จังหวัด อ าเภอ 
ที่ ไ ด้ ด า เนิ นก า รต าม
อ า น า จ ห น้ า ที่ เ พื่ อ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติราชการของ 
อปท. 
(1 )กิ จกรรมให้ ความ
ร่ ว ม มื อ กั บ ห น่ ว ย
ตรวจสอบที่ ได้ด าเนิน 
ก า ร ต า ม อ า น า จ       
หน้าทีเ่พื่อการตรวจสอบ  

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

หมายเหต ุ
2561 2562 2563 2564 

  ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ร า ช ก า ร ข อ ง  อ บ ต .
ศาลายา 
(2)มาตรการให้ความ
ร่ วมมื อกั บหน่ วยงาน
ตรวจสอบท้ังภาครัฐและ
องค์กรอิสระ 
2.5.3ด า เนิ นการ ให้ มี
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กรณีมี เรื่ อง
ร้ อ ง เ รี ย น  ก ล่ า ว ห า
บุ ค ล า ก ร ใ น อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ต า ม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 
(1 )มาตรการแต่ งตั้ ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน 
(2)มาตรการด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกล่าวหา
เจ้ าหน้ าที่ ของ  อบต .
ศาลายา ว่าทุจริตและ
ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ต า ม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

มิติท่ี 2 รวม จ านวน 26 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

หมายเหต ุ
2561 2562 2563 2564 

3.การส่งเสริม
บทบาท และ
การมีส่วนร่วม
ข อ ง ภ า ค
ประชาชน 

3 . 1 จั ด ใ ห้ มี แ ล ะ
เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล
ข่าวสารในช่องทางที่
เ ป็ น ก า ร อ า น ว ย
ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ก่
ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ ของ 
อปท. ได้ทุกข้ันตอน 

3.1.1จัดให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารตามกฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ 
(1)ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจั ดซื้ อจัดจ้ างของ 
อปท. ระดับอ าเภอ 
( 2 ) จั ด ท า สื่ อ เ พื่ อ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ แ ล ะ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
(3)พัฒนาเว็บไซด์ อบต.
ศาลายา 
(4 )กิ จกรรมอบรมให้
ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 
3.1.2มี การ เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ 
การค านวณราคากลาง 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิ ธี ก า ร ที่ ก ฎ ห ม า ย 
ระเบียบ กฎข้อบังคับ ที่
ก า ห น ด ใ ห้  อ ป ท . 
เผยแพร่ ให้ประชาชน
ทราบและตรวจสอบ 
ได้ 
(1)มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญ
และหลากหลาย 
(2)กิจกรรมการเผยแพร่
ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร        
ด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุ  และทรัพย์สินของ 

 
 
 
 

50,000 
 
 

100,000 
 
 

30,000 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 

50,000 
 
 

100,000 
 
 

30,000 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
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100,000 
 
 

30,000 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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- 
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

หมายเหต ุ
2561 2562 2563 2564 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2การรับฟังความ
คิดเห็นการรับและ
ต อ บ ส น อ ง เ รื่ อ ง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชาชน 

องค์ ก า รบริ ห ารส่ วน
ต าบลและการรับเรื่อง
ร้ อ ง เ รี ย น เ กี่ ย ว กั บ
การเงินการคลัง 
3.1.3มีการปิดประกาศ 
เผยพร่ข้อมูลข่าวสาร
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการที่เป็นประโยชน์
กั บ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบของประชาชน 
(1 )มาตรการจั ด ให้มี
ช่อ งทางที่ ป ระชาชน
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ 
อบต.ศาลายา 
( 2 ) โ ค ร ง ก า ร สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ 
( 3 ) จั ด ท า บ อ ร์ ด
ปร ะ ช า สั ม พั น ธ์ น อก
ส ถ า น ที่ ใ น เ ข ต พื้ น ที่ 
อบต.ศาลายา 
 
3.2.1มีกระบวนการรับ
ฟั งความคิ ด เห็ นขอ ง
ประชาชนในการด าเนิน
กิจการตามอ านาจหน้าที่
ของ อปท. โดยเฉพาะ
การด าเนินกิจการที่จะมี
ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ค ว า ม
เป็นอยู่และสุขอนามัย
ของประชาชนในท้องถิ่น 
(1)ประชาคมท้องถิ่นเพื่อ
จัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น 
(2)ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชน 
(3)การด าเนินงานศูนย์
รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ 
อบต.ศาลายา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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50,000 
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

หมายเหต ุ
2561 2562 2563 2564 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3การส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
บริหารกิจการของ 
อปท. 

3 . 2 . 2 มี ช่ อ งท า ง ใ ห้
ประชาชนในท้ องถิ่ น
สามารถร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ได้โดยสะดวก 
(1 )มาตรการก าหนด
ขั้นตอน/กระบวนการ
เรื่องร้องเรียน 
(2)อบต.เคลื่อนที ่
3.2.3มีรายงานหรือแจ้ง
เป็นลายลักษณะอักษรให้
ประชาชนผู้ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ได้ทราบถึงการ
ได้รับเรื่อง ระยะเวลา 
และผลการด าเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข ์
(1)มาตรการแก้ไขเหตุ
เดือดร้อนร าคาญด้าน
การสาธารณสุ ขและ
สิ่งแวดล้อม 
( 2 ) ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้ อ ง เ รี ย น / ร้ อ ง ทุ ก ข์
รับทราบ 
 
3.3.1ด า เนิ นการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนาการ
จัดท างบประมาณ 
1)ประชาคมท้องถิ่นเพื่อ
จดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2 )มาตรการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสนับสนุน
การจั ดท าแผนพัฒนา 
อบต.ศาลายา 

 
 
 
 
- 
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม 
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  (3 )มาตรการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการพัฒนา 
อบต.ศาลายา 
(4 )มาตรการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการติดตาม
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
แ ผ น พั ฒ น า  อ บ ต .
ศาลายา 
3.3.2ด า เนิ นการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดหาพัสดุ 
(1 )มาตรการแต่ งตั้ ง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการตรวจ
รับงานจ้าง 
3.3.3ด า เนิ นการให้
ประชาชนมี ส่ วนร่ วม
ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงาน 
( 1 ) กิ จ ก ร ร ม ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติ
ร า ช ก า ร ข อ ง  อ บ ต .
ศาลายา 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 

มิติท่ี 3 รวม จ านวน 22 โครงการ 505,000 505,000 505,000 505,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-18- 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

หมายเหต ุ
2561 2562 2563 2564 

4 . ก า ร
เสริมสร้างและ
ปรับปรุงกลไก
ใ น ก า ร
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการ
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

4 .1มี ก าร จั ด ว า ง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจ เ งินแผ่นดิ น
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2การสนับสนุนให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ป ฏิ บั ติ ห รื อ ก า ร
บริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได้ 

4 . 1 . 1 มี ก า ร จั ด ท า
รายงานการจัดท าระบบ
ควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ
ดูแล 
( 1 ) โ ค ร ง ก า ร จั ด ท า
แ ผ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ภายในประจ าปี  
( 2 ) โ ค ร ง ก า ร จั ด ท า
รายงานควบคุมภายใน 
 4.1.2มีการติดตามและ
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในโดยด าเนินการให้
มี การจั ดท าแผนการ
ปรั บปรุ งหรื อบริ หาร
ความเสี่ยงและรายงาน
ผลการติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุ ง
ควบคุมภายในให้ผู้ก ากับ
ดูแล 
(1)กิจกรรมติดตามและ
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน 
(2 )มาตรการติ ดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายใน  อบต.ศาลายา 
 
4 . 2 . 1 ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ประชาชนมี ส่ วนร่ วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล 
การบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับ    การบรรจุ 
แ ต่ ง ตั้ ง  โ อ น  ย้ า ย 
ข้ าราชการ พนั กงาน 
ลูกจ้าง 
(1)มาตรการส่ งเสริ ม   
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม  

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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- 
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 
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4 . 3 ก า รส่ ง เ ส ริ ม
บ ท บ า ท ก า ร
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล 
การบริหารงานบุคคล
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร บ ร ร จุ 
แต่งตั้ง โอน ย้าย 
4 . 2 . 2 ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ประชาชนมี ส่ วนร่ วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล 
การบริหารงบประมาณ       
การรับ – จ่ายเงิน การหา
ประโยชน์จากทรัพย์สิน
ของทางราชการ 
(1)กิจกรรมการรายงาน
ผลการ ใ ช้ จ่ าย เ งิ น ให้
ประชาชนได้รับทราบ 
(2)กิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการรับ การ
จ่ า ย  แ ล ะ ก า ร ใ ช้
ประโยชน์ทรัพย์สินของ 
อบต.ศาลายา 
4 . 2 . 3 ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ประชาชนมี ส่ วนร่ วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล 
การจัดหาพัสดุ 
(1)กิจกรรมการจัดหา
คณะกรรมการจั ดซื้ อ   
จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
( 2 ) โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม
กรรมการตรวจการจ้าง 
 
4.3.1ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบที่ เกี่ยวข้องได้
ก าหนดไว ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
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- 
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- 
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

หมายเหต ุ
2561 2562 2563 2564 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ
การบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

(1)โครงการเสริมสร้าง
พัฒนาศักยภาพเพิ่มองค์
ความรู้ ให้แก่ผู้บริหาร 
ส ม า ชิ ก ส ภ า  อ บ ต . 
พนั ก ง า น ส่ ว น ต า บ ล 
ลูกจ้ าง  พนักงานจ้ า ง
และผู้น าชุมชน 
(2)จัดส่งบุคลากรเข้า
ร่วมประชุม/ฝึกอบรมที่
หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น 
4.3.2ส่งเสริมสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ฝุ า ย
บริหารตามกระบวนการ
และวิธีการที่กฎหมาย 
ระเบียบที่ เกี่ยวข้องได้
ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝุ
ฝุายใด 
(1 )กิ จกรรมส่ ง เ สริ ม
สมาชิกสภาให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง ฝุ า ย
บริหาร 
(2)กิจกรรมมีส่วนร่วมใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
สมา ชิ กสภาองค์ ก าร
บริหารส่วนต าบล 
 
(4.1)ส่งเสริมให้มีการ
ด าเนินการเฝูาระวังการ
ทุจริต 
(1)มาตรการเฝูาระวังการ
ค อ ร์ รั ป ชั น โ ด ย ภ า ค
ประชาชน 
(2)มาตรการการส่งเสริม
และพัฒนาเครือข่ายด้าน
การปูองกันการทุจริต 

500,000 
 
 
 
 
 
 

850,000 
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500,000 
 
 
 
 
 
 

850,000 
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มิต ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

หมายเหต ุ
2561 2562 2563 2564 

  4.4.2บูรณาการทุกภาค
ส่ วน เพื่ อต่ อต้ านการ
ทุจริต 
(1)ส่งเสริมประชาธิปไตย
และสร้างเครือข่ายด้าน
ประชาธิปไตย 
(2)กิจกรรมการติดปูาย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เห็นการทุจริต 

 
 
 

50,000 
 
 
- 

 
 
 

50,000 
 
 
- 

 
 
 

50,000 
 
 
- 

 
 
 

50,000 
 
 
- 

 

มิติท่ี 4 รวม จ านวน 9 โครงการ - - - -  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  
มิติที่ 1 – 4 

มิติที่ 1  การสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต 
 1.1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการ
ฝุายสภาท้องถิ่นและฝุายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ใ ห้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : อบรมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

2. หลักการเหตุผล 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความส าเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จมีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกัน ข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อย
ความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างานย่อมท าให้องค์กรนั้น ๆ ด้อย
พัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ 
การท างานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง 
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลัก คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความ เมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน 
ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของ ประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมน าพา
องค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการ  ปูองกันการทุจริต และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล  

3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล  
 2. เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต
ได้อย่างถูกต้อง 
 3. เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือน
ร่วมงาน ต่อผู้มา ขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น  

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
 1. ขออนุมัติโครงการ 
 2. แต่งตั้งคณะท างาน 
 3. ติดต่อประสานกับวิทยากร 
 4. ด าเนินการตามโครงการ 
 5. สรุปผลการด าเนินงาน 

8. งบประมาณ 
 50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง 
 2. บุคลากรสามารถน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
 3. ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์ สุจริต และเจตคติต่อ
การท างาน ต่อเพ่ือร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้น าชุมชน 

2. หลักการและเหตุ 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรม เพ่ือก าหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐแต่ละประเภทโดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรมจริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การ
ประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงามทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่
ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี  
และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความ
เชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้น ๆ  

 เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาจึงได้จัดโครงการ
เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเพ่ิมองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง และผู้น าชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาดังกล่าวขึ้นมา 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือน
ร่วมงาน ต่อผู้มา ขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น  
 2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 

4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้น าชุมชน  องค์การ
บริหารส่วนต าบลศาลายา 

5. ระยะเวลา 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

6. วิธีด าเนินงาน 
 1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
 2. แต่งตั้งคณะท างานและประสานงานคณะวิทยากร 
 3. ด าเนินการตามโครงการ 
 4. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
7. งบประมาณ 
 500,000 บาท 
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8. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้น าชุมชน มีทัศนคติที่
ดีในการท างาน 

 2. การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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โครงการที่ 3  

1. ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการเหตุผล 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความส าเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จมีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้ว ย่อม
สามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกัน ข้ามหากบุคลากรในองค์กรด้อย
ความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างานย่อมท าให้องค์กรนั้น ๆ ด้อย
พัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์  
การท างานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม บุคลิกภาพหรือ
คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าที่และบทบาทแห่งตนเอง 
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลัก คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความ เมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อหน่วยงาน 
ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของ ประชาชนและประเทศชาติแล้ว ย่อมน าพา
องค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการ  ปูองกันการทุจริต และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกัน
การทุจริตขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการและพนักงานจ้าง ตลอดทั้ง  ประชาชนทั่วไปให้มีความรู้  ความเข้าใจ ในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกล จากการทุจริต และการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและ  ข้อบังคับ มี
เจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อ
ผู้บังคับบัญชาและต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
 2. เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตได้ อย่างถูกต้อง 
 3. เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือน
ร่วมงาน ต่อผู้มา ขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น  
 4. เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต ให้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ท าวัตรเช้า) ทุกวันพระ ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2561 

7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
 1. ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัดในพ้ืนที่ 
 2. ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 
 3. จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
 4. เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุง แก้ไข ให้ถูกต้องและ
เกิดความเหมาะสม 
 5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการฯ 
 6. วัดประเมินผลโครงการ 

8. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
 2. บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
 3. ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์ สุจริต และเจตคติ ต่อ
การท างาน ต่อเพ่ือร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



-28- 
 

โครงการที่ 4 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสมุดความดีพนักงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุ 
 การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ท าอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมา
เพ่ือพิจารณาปรับปรุงการท างานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชาสามารถใช้เป็นหลักฐานใน
การอ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การ  ประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้
ปฏิบัติงานด้วยความส าเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ 
ประเมินทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน หรือ
อาจจะมีผู้ร่วมงานอ่ืนมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นคล้ายกัน ท าให้ทราบถึงวิธีการแก้ไขเกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร  

 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา เห็นความส าคัญของการบันทึกประจ าวันดังกล่าวจึงได้จัดท าสมุด
ความดีพนักงานจ้าง โดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวันเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมาย และเกิดประโยชน์แก่องค์กรเป็น
การสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกที่ดใีนการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงาน 
 2. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ 
 3. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 

4. เป้าหมาย 
 พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

5. ระยะเวลา 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ก าหนดให้พนักงานจ้างและลูกจ้างทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดยบันทึกผลการปฏิบัติงานประจ า
ทุกวันและส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์ 
 2. รวบรวมเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจ าปี 

7. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ 

8. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงานส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเปูาหมาย 
 2. มีการติดตามผลงานท าให้สามารถทราบผลการท างานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้ 
 3. พนักงานจ้างท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตาม
ก าหนด 
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  1.1.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” 

2. หลักการเหตุผล 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้ประการใช้ประมวลจริยธรรมโดยก าหนดกลไกและระบบ
ในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่า
เป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับ
ได้มีการก าหนดให้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ให้มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ 
อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์  สุจริต และ
รับผิดชอบ, ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน, ยืนหยัด
ท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือก
ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง, มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลศาลายา ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลศาลายา”  ขึ้น  เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล  
 2. เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 3. เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  
 4. เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขตสร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ  
 5. เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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4. เป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับ
องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา เปิดเผย
เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้ อมูล
ข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต” 

2. หลักการเหตุผล 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) 
มุ่งสู่การเปน็ประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใส สะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลัก
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564   

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ฯ ข้างต้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลศาลายา จึงได้ก าหนดแนวทาง/มาตรการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทุจริตขึ้นเพ่ือให้สามารถ
แปลงแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2560) ไปสู่
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 
  2. เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานทั่วไป 

4. เป้าหมาย 
 ข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น าเผยแพร่มากกว่า 5 เรื่องขึ้นไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึกด้านการต่อต้านการ
ทุจริต อาท ิกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 มาตรา 103 มาตรา 103/7 สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปลูกจิตส านึก  
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ผ่านโครงการ/กิจกรรมและสื่อช่องทางต่าง ๆ 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 จ านวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตที่น ามาเผยแพร่ 
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  1.1.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

2. หลักการเหตุผล 
 ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งการกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาหรือหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรม
เหล่านี้เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถงึประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง  

 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการ
ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว  โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลากหลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารง
ต าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่
ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิ
ชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมซึ่งใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายใน
องค์กร เพ่ือให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบศาลายา จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ การปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา เพ่ือปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ จึงได้จัดกิจกรรมปูองกันผลประโยชน์ ทับซ้อน ผ่านการประชุมผู้บริหารกับพนักงานส่วนต าบล
ศาลายา เพ่ือให้พนักงานทุกคนท างานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับ
ความประพฤติของตนเพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน  
 2. เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
 3. เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีจิตส านึก 
ค่านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นท างานอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผล
ให้หน่วยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันมุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
 



-35- 
 

4. เป้าหมาย 
 พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดประชุมประจ าเดือนและให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ตัวช้ีวัด  
  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
 ผลลัพธ์  
  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
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โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “มาตรการจัดท าคู่มือการป้องกันและผลประโยชน์ทับซ้อน” 

2. หลักการเหตุผล 
 รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การปูองกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติและรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการ
ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิ
ชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม   
ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ  

 ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส านักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ส านักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึงการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อันรวมถึง
การให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานด้วย  

 เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ข้างต้น และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการ
ปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่จะปูองกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท าที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหาคู่มือ
การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิด
ความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งเป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษาเพ่ือเป็นพ้ืนฐานการ
ปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาดลดระดับการทุจริตประพฤติมิชอบใน 
สังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือผลิตคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  
 2. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
การทุจริต คอร์รัปชัน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
 2. จัดท า (ร่าง) คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 3. ตรวจสอบความถูกต้อง  
 4. จัดท าคู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 5. แจกจ่ายให้บุคลากรจัดประชุมประจ าเดือนและให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

7.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
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 1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  1.2.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมประชาธิปไตยและสร้างเครือข่ายด้านประชาธิปไตย 

2. หลักการเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 
3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี    
พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยการจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  

2. มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
3. แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
 3. จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 4. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 5. จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 7. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 8. รายงานผลการด าเนินงาน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 50,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของ
บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  
 2. ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการรณรงค์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 

2. หลักการเหตุผล 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ
ตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไก
หนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ส่งเสริมให้ประชาชนไปใช้
สิทธิ์ในการเลือกตั้งทุกระดับ  

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินงาน 
 1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
 2. แต่งตั้งคณะท างานและประสานงานคณะวิทยากร 
 3. ด าเนินการตามโครงการ 
 4. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2560 งบประมาณ 30,000 
 ปีงบประมาณ 2561 – 2564 งบประมาณ 50,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากขึ้น 
 2. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
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  1.2.2 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : อบรมให้ความรู้การช าระภาษีตามกฎหมายก าหนด 

2. หลักการเหตุผล 
 รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง ได้แก่ ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปูาย ตลอดจน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นรายได้หลักที่ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดเก็บเองโดยตรง    
ปรากฏว่าผลการจัดเก็บอยู่ในระดับที่ยังไม่น่าพึงพอใจ  กล่าวคือยังเก็บได้ในสัดส่วนที่ต่ าท าให้รัฐบาลต้อง
จัดสรรเงินอุดหนุนและเงินภาษีให้ท้องถิ่นเพ่ิมขึ้นทุกปีเพ่ือให้เป็นไปตามเปูาหมายของรายได้รวมที่รัฐบาล
ก าหนด  ทั้งนี้  เนื่องจากปัญหาบุคลากรของท้องถิ่นเองยังไม่ให้ความส าคัญอย่างจริงจังในการพัฒนาให้มี
ศักยภาพในด้านการจัดเก็บและการบังคับภาษีค้างช าระอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในเรื่องหลักการและเทคนิค
การจัดเก็บที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง อันได้แก่ เทคนิคการยื่นแบบการแจ้งประเมินและเทคนิคการเร่งรัด
การจัดเก็บภาษี รวมทั้ง  ยังขาดความรู้ในเชิงปฏิบัติที่จะบังคับภาษีค้างช าระตามระเบียบวิธียึด อายัด ฯ และ
ความรู้ในการบังคับภาษีค้างช าระในกรณีที่จะต้องด าเนินการฟูองคดีในศาลภาษีอากรกลาง ซึ่งเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติว่าจะต้องด าเนินการและใช้หลักฐานในการต่อสู้คดีอย่างไร ท าให้ท้องถิ่น
เสียเปรียบในการฟูองคดีและหลายคดีผลการตัดสินออกมาปรากฏว่าท้องถิ่นแพ้คดีต่อเอกชน  รวมไปถึงกรณี
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้เข้าตรวจสอบการจัดเก็บรายได้แล้วพบว่ามีการกระท าผิดตาม
ระเบียบว่าด้วยวินัยทางด้านการเงินการคลังในเรื่องการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องรับผิด
ทางละเมิด โดยการชดใช้เงินคืน หรือให้เรียกเก็บเงินภาษีเพ่ิมจากผู้เสียภาษีในหลาย ๆ กรณีซึ่งล้วนแต่มี
ผลกระทบต่อท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง  องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาเล็งเห็น
ความส าคัญในปัญหาดังกล่าวจึงได้หาแนวทางที่จะเสริมสร้างศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น
ตลอดจนการบังคับการจัดเก็บภาษีท่ีค้างช าระ รวมถึงแนวทางการตรวจสอบของ สตง.ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  โดย
เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ผู้บริหารและข้าราชการท้องถิ่น  ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องจะต้องตระหนักในเรื่องดังกล่าว  
โครงการ “อบรมให้ความรู้การช าระภาษีตามกฎหมายก าหนด”  จะเป็นหลักและแนวทางให้ข้าราชการ
ท้องถิ่นทุกฝุายที่ เกี่ยวข้องได้เ พ่ิมศัยภาพในการจัดเก็บและการบังคับภาษีค้างช าระของท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  ตลอดจนปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวินัยทางด้านการเงิน
การคลังในเรื่องการจัดเก็บภาษีของท้องถิ่น รวมทั้ง ข้อพึงระวัง และข้อสังเกต จากผลของการตรวจสอบของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่ได้ทักท้วงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

3. วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือให้พนักงานท้องถิ่นทราบหลักการ แนวทาง วิธีการ เทคนิค ขั้นตอนการจัดเก็บ ตลอดจน

ปัญหาภาษีของท้องถิ่นที่ถูกต้องและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  ในส่วนที่เป็นภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง ได้แก่  
ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปูาย ตลอดจนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ 

2. เพ่ือพนักงานท้องถิ่นได้ทราบและเข้าใจในระเบียบว่าด้วยวินัยการเงินการคลังในเรื่องการจัดเก็บ
ภาษีท้องถิ่นและข้อพึงระวัง  ข้อสังเกตจากผลของการตรวจสอบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  (สตง.) ที่ได้
ทักท้วงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขในกรณีความผิดละเมิดต้องชดใช้เงินคืน และกรณีให้
เรียกเก็บเงินเพิ่มจากผู้เสียภาษี 
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3. เพ่ือให้ท้องถิ่นทราบบทบาทของตนเองเก่ียวกับภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง รวมทั้งทราบแนวนโยบาย
ของรัฐในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนเพ่ือให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บ
เองและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ  

4. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงินการคลังให้แก่ท้องถิ่นโดยให้ความส าคัญกับการจัดเก็บภาษี
ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่นเองให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 

4. เป้าหมาย 
 1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 3. ผู้อ านวยการกองคลัง 
 4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้/เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
 5. พนักงานหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 
 6. บริษัท ห้าง ร้าน ประชาชนทั่วไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินงาน 
 1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
 2. แต่งตั้งคณะท างานและประสานงานคณะวิทยากร 
 3. ด าเนินการตามโครงการ 
 4. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2560 งบประมาณ 50,000 
 ปีงบประมาณ 2561 – 2564 งบประมาณ 100,000 บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. เพ่ือให้พนักงานท้องถิ่นทราบหลักการ แนวทาง วิธีการ เทคนิค ขั้นตอนการจัดเก็บ ตลอดจนปัญหา
ภาษีของท้องถิ่นท่ีถูกต้องและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

2. พนักงานท้องถิ่นได้ทราบและเข้าใจในระเบียบว่าด้วยวินัยการเงินการคลังในเรื่องการจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่นและข้อพึงระวัง  ข้อสังเกตจากผลของการตรวจสอบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ที่ได้ทักท้วง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขในกรณีความผิดละเมิดต้องชดใช้เงินคืน และกรณีให้เรียกเก็บ
เงินเพ่ิมจากผู้เสียภาษ ี

3. ท้องถิ่นทราบบทบาทของตนเองเก่ียวกับภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง รวมทั้งทราบแนวนโยบายของรัฐ
ในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนเพื่อให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองและ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ 

4. สร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงินการคลังให้แก่ท้องถิ่นโดยให้ความส าคัญกับการจัดเก็บภาษีที่อยู่
ในอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่นเองให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : เมืองน่าอยู่ 

2. หลักการเหตุผล 
ชุมชน/ท้องถิ่นเป็นฐานหลักของสังคม แนวคิดการพัฒนาระดับชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง น่าอยู่ 

ปลอดภัย มีพัฒนาการพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งด้านสังคม การศึกษา สุขภาพ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี ชุมชนจะเข้มแข็ง น่าอยู่ และพ่ึงตนเองได้ ต้องอาศัย
ความรับผิดชอบ การเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมทา ตลอดจนอาศัยความร่วมมือของประชาชนและหน่วยงานในท้องถิ่น
และหากทุกชุมชน/ท้องถิน่มุ่งมั่นด าเนินการอย่างกว้างขวาง ประเทศไทยก็จะพัฒนาอย่างมีทิศทางเป็นประเทศ
ที่น่าอยู่ที่สุด  
3. วัตถประสงค์  

เพ่ือสร้างสังคมและชุมชนให้มีความเข้มแข้ง น่าอยู่ และพัฒนาไปในทิศทางท่ียั่งยืน 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินงาน 
 1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
 2. แต่งตั้งคณะท างาน 
 3. ด าเนินการตามโครงการ 
 4. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 500,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สังคมและชุมชนให้มีความเข้มแข้ง น่าอยู่ และพัฒนาไปในทิศทางท่ียั่งยืน 
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โครงการที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : โครงการ Big cleaning day/Big cleaning year 

2. หลักการเหตุผล 
กิจกรรม 5 ส เป็นปัจจัยพื้นฐานการบริหารคุณภาพที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดบรรยากาศที่

น่าท างาน  เกิดความสะอาดเรียบร้อยในส านักงาน  ถูกสุขลักษณะ  ลดการเกิดต้นทุนที่ไม่จ าเป็น  ประการ
ส าคัญช่วยสร้างทัศนคติที่ดีของบุคลากรในส านักงาน  ท าให้ได้ใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ  
กิจกรรม  5 ส  เป็นกลยุทธ์อีกวิธีหนึ่งที่เน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ  กิจกรรม 5 ส  เป็น
กิจกรรมที่ท าแล้วเห็นผลเร็วและชัดเจน  โดยอาศัยความร่วมมือของบุคลากรเป็น พ้ืนฐานในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานและเป็นแนวทางไปสู่การประกันคุณภาพให้ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

3. วัตถุประสงค ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความเข้าใจและน าหลัก 5 ส ไปปฏิบัติอย่างจริงจังและ

ต่อเนื่องเสมือนเป็นภารกิจประจ า 
2. จัดให้มีการท ากิจกรรม 5 ส เป็นพื้นฐานเพ่ือพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง 
3. จัดให้มีการตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรม  5 ส เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 

4. เป้าหมาย 
 เขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินงาน 
 1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
 2. แต่งตั้งคณะท างาน 
 3. ด าเนินการตามโครงการ 
 4. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 40,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. วางรากฐานการพัฒนาให้เกิดขึ้นในชุมชน 
2. มีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น 
3. ได้รับค าชื่นชมจากประชาชนทั่วไป 
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โครงการที่ 4 

1. ชื่อโครงการ : รณรงค์การคัดแยกขยะ (รีไซเคิล) เพื่อลดปริมาณขยะปัญหาสิ่งแวดล้อม 

2. หลักการเหตุผล 
ขยะหรือของเสีย แบ่งเป็น มูลฝอยธรรมดาทั่วไป ได้แก่ มูลฝอยสด เศษอาหาร กระดาษ โฟม 

พลาสติก ขวด แก้ว โลหะ ฯลฯ และของเสียอันตราย ได้แก่ มูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล กากสารเคมี 
สารเคมีก าจัดแมลง กากน้ ามัน หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ใช้แล้ว แหล่งก าเนิดของเสียที่ส าคัญ ได้แก่ 
ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรมและพ้ืนที่เกษตรกรรม 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเนื่องจากขยะทุกวันนี้คนไทยกว่า 60 ล้านคน สามารถสร้างขยะได้มากถึง 14 ล้าน
ตันต่อปี แต่ความสามารถในการจัดเก็บขยะกลับมีไม่ถึง 70 % ของขยะที่เกิดขึ้น จึงท าให้เกิดปริมาณมูลฝอย
ตกค้างตามสถานที่ต่าง ๆ หรือมีการน าไปก าจัดโดยวิธีกองบนพ้ืนซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลก่อให้เกิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม คือ 

1. อากาศเสีย เกิดจากการเผามูลฝอยกลางแจ้งท าให้เกิดควันและสารมลพิษทางอากาศ 
2. น้ าเสีย เกิดจากการกองมูลฝอยที่ตกค้างบนพ้ืนเมื่อฝนตกจะเกิดน้ าเสียซึ่งไหลลงสู่แม่น้ าท าให้เกิด

ภาวะมลพิษทางน้ า 
3. แหล่งพาหะน าโรค จากมูลฝอยตกค้างบนพ้ืนจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูและแมลงวัน ซึ่งเป็น

พาหะน าโรคติดต่อท าให้มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
4. เหตุร าคาญและความไม่น่าดู จากการเก็บขยะมูลฝอยไม่หมดท าให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน 

องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา จึงจัดท าโครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้ง 
การคัดแยกขยะและการก าจัดขยะอย่างถูกวิธีโดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้ประชาชนในต าบลศาลายา มีความรู้
เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ วิธีการลดปริมาณขยะ การคัดแยก การน า
กลับมาใช้ใหม่  การก าจัดขยะอย่างถูกวิธี รวมทั้งขยะในชุมชนมีปริมาณลดลง จากการที่ประชาชนน าความรู้ที่
ได้ไปปฏิบัติคัดแยกขยะจากต้นทาง  

 

3.วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ประชาชนในต าบลข่วงเปา มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่าง ๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหา

และผลกระทบที่เกิดจากขยะ    
2. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การน ากลับมาใช้ใหม่ 
3. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการก าจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี 
4. เพ่ือให้ชุมชนบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง 
5. เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน 

4. เป้าหมาย 
 เขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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6. วิธีด าเนินงาน 
 1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
 2. แต่งตั้งคณะท างาน 
 3. ด าเนินการตามโครงการ 
 4. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ประชาชนในต าบลศาลายา มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่าง ๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและ
ผลกระทบที่เกิดจากขยะ 
 2. ประชาชนในต าบลศาลายา มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีคัดแยก การน ากลับมาใช้
ใหม ่
 3. ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการก าจัดขยะประเภทต่าง ๆ อย่างถูกวิธี 
 4. ประชาชนในต าบลศาลายามีการบริหารจัดการตนเองในการคัดแยกขยะ 
 5. ขยะในชุมชนมีปริมาณลดลง 
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โครงการที่ 5 

1. ชื่อโครงการ : ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 

2. หลักการเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรปุาไม้อยู่ในขั้นวิกฤติและส่งผลกระทบให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อม แนวทางแก้ไขปัญหา ได้แก่ การปูองกันรักษาทรัพยากรปุาไม้ที่เหลือให้คงอยู่และการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรปุาไม้ที่เสื่อมโทรมให้ฟ้ืนคืนความอุดมสมบูรณ์ซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน    
ส าหรับการฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้โดยการปลูกปุาในพ้ืนที่อนุรักษ์ที่มีสภาพเสื่อมโทรม เช่น เขตอุทยานแห่งชาติ 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา เขตห้ามล่าสัตว์ปุา พ้ืนที่ต้นน้ าล าธาร ฯลฯ และการปลูกปุาในพ้ืนที่สาธารณะในเขต
ชุมชนท้องถิ่น เช่น บริเวณโรงเรียน วัด สถานที่ราชการ ฯลฯ จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการฟ้ืนฟูสภาพปุา
อนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมและการฟ้ืนฟูสภาพสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนั้น ๆ ท าให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตและความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ การส่งเสริมให้ราษฎรในท้องถิ่นได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมปลูกปุาจะเป็นการช่วย
ปลูกฝังจิตส านึกให้ราษฎรในท้องถิ่นได้มีใจรักต้นไม้ รักปุาไม้ หวงแหนทรัพยากรปุาไม้และรักษาสิ่งแวดล้อม 
อันเป็นการสร้างแนวร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม 
 เพ่ือเป็นการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา จึงได้จัดท าโครงการ “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ”  ขึ้นมา 

3.วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2. เพื่อฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้คืนความอุดมสมบูรณ์ 
 3. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้ราษฎรในท้องถิ่นมีใจรักต้นไม้  รักปุาไม้ หวงแหนทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

4. เป้าหมาย 
 เขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินงาน 
 1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
 2. แต่งตั้งคณะท างาน 
 3. ด าเนินการตามโครงการ 
 4. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 30,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ประชาชนน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2. สภาพแวดล้อมได้รับการฟื้นฟูให้คืนความอุดมสมบูรณ์ 
 3. ประชาชนมีจิตส านึกรักต้นไม้ รักปุาไม้ หวงแหนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
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โครงการที่ 6 

1. ชื่อโครงการ : แปลงสาธิตปลูกพืช 

2. หลกัการเหตุผล 
 พืชผักเป็นพืชอาหารที่คนไทยนิยมน ามาใช้รับประทานกันมาก เนื่องจากมีคุณค่าทางอาหารทั้ง
วิตามินและแร่ธาตุ ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสูง แต่ค่านิยมในการบริโภคผักนั้นมักจะเลือกบริโภคผักที่
สวยงาม ไม่มีร่องรอยการท าลายของหนอนและแมลงศัตรูพืช จึงท าให้เกษตรกรที่ปลูกผักจะต้องใช้สารเคมี
ปูองกันและก าจัดแมลงฉีดพ่นในปริมาณที่มากเพ่ือให้ได้ผักที่สวยงามตามความต้องการของตลาด เมื่อผู้ซื้อ
น ามาบริโภคแล้วอาจได้รับอันตรายจากสารพิษที่ตกค้างอยู่ในพืชผักนั้นได้ เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว
เกษตรกรจึงควรหันมาท าการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ โดยน าเอาวิธีการปูองกันและก าจัดศัตรูพืชหลายวิธี
มาประยุกต์ใช้ร่วมกันเป็นการทดแทนหรือลดปริมาณการใช้สารเคมีให้น้อยลงเพ่ือความปลอดภัยของเกษตรกร 
ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม 

3.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือท าให้ได้พืชผักที่มีคุณภาพ ไม่มีสารพิษตกค้าง เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 
 2. เพ่ือช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกผักมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น เนื่องจากไม่มีการฉีดพ่นสารเคมีปูองกันและ
ก าจัดศัตรูพืช ท าให้เกษตรกรปลอดภัยจากสารพิษเหล่านี้ 
 3. เพ่ือลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืช 
 4. เพ่ือลดปริมาณการน าเข้าสารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืช 
 5. เพ่ือช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ 

4. เป้าหมาย 
 เขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินงาน 
 1. เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 2. แต่งตั้งคณะท างานและติดต่อวิทยากร 
 3. ด าเนินการตามโครงการ 
 4. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 50,000 บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ประชาชนได้บริโภคพืชผักที่มีคุณภาพ ไม่มีสารพิษตกค้าง 
 2. เกษตรกรผู้ปลูกผักมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น เนื่องจากไม่มีการฉีดพ่นสารเคมีปูองกันและก าจัด
ศัตรูพืช ท าให้เกษตรกรปลอดภัยจากสารพิษเหล่านี้ 
 3. ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืช 
 4. ลดปริมาณการน าเข้าสารเคมีปูองกันและก าจัดศัตรูพืช 
 5. เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน เนื่องจากผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ 
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  1.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. หลักการเหตุผล 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชด ารัสแก่พสกนิกรชาวไทย
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทาง
สายกลางและความไม่ประมาท  โดยค านึงการรู้จักพ่ึงตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความ
มีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผน
ตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ควรจะเป็น เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

3.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
 2. เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
 3. เพ่ือให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป 

4. เป้าหมาย 
 เขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินงาน 
 1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
 2. แต่งตั้งคณะท างานและติดต่อวิทยากร 
 3. ด าเนินการตามโครงการ 
 4. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 50,000 บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
 2. สามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
 3. เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป 
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 1.3 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
  1.3.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต 
โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในเด็กและเยาวชน 

2. หลักการเหตุผล 
 เด็กและเยาวชน เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และความม่ันคงของชาติในอนาคต เยาวชนที่มีคุณภาพนอกจากจะมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตและมีสติปัญญาที่
ดีแล้ว ยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินชีวิตอีกด้วยจึงจะเป็นบุคคลที่
เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีภูมิคุ้มกัน ยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 การอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตแก่เด็ก เยาวชน เป็นหน้าที่ของทุกองค์กรที่จะต้องให้ 
ความส าคัญเป็นอันดับแรก ตลอดจนให้การสนับสนุนในการเสริมสร้างเด็ก เยาวชนให้เป็นคนดี เป็นที่ต้องการ
ของสังคมและประชาชนทั่วไปให้สามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขได้  เด็กและเยาวชนที่ขาด
คุณธรรมก็เหมือนกับต้นไม้ที่ขาดรากแก้ว ไม่สามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ขาดความสมดุล           
ปัจจุบันได้บ้าน วัด โรงเรียน ตลอดจนสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความร่วมมือในการจัดการอบรมให้
ความรู้ที่ถูกต้อง ตลอดจนติดตามเฝูาระวังภัยสังคมต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนอยู่ ทุกขณะด้วย 
ที่ส าคัญคือ สถาบันครอบครัว พ่อแม่ ต้องเอาใจใส่ให้การสนใจต่อลูกให้มากเป็นพิเศษ สอนลูกให้มีความ
พัฒนาการไปตามวัย สร้างค่านิยมการบริโภคท่ีถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก 

3.วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม  
 2. เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนา เด็กและเยาวชน ให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของ 
สังคมปัจจุบัน  
 3. เพ่ือสร้างความตระหนักในการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิต
วิญญาณ หรือปัญญา โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 4. ปลูกจิตส านึกเด็กและเยาวชน ให้ท าความดี ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข และสิ่งเสพติด สร้างพลังใน
การ ลด ละ เลิก อบายมุขท้ังหลาย  

4. เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินงาน 
 1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
 2. แต่งตั้งคณะท างานและติดต่อวิทยากร 
 3. ด าเนินการตามโครงการ 
 4. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. เด็กและเยาวชนมีความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม  
 2. เด็กและเยาวชนมีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของ สังคมปัจจุบัน  
 3. เด็กและเยาวชนมีความตระหนักในการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณ หรือปัญญา โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 4. เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกในการท าความดี ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุขและสิ่งเสพทั้งหลาย  
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเล่านิทานส่งเสริมคุณธรรม 

2. หลักการเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึกเป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้าง
ค่านิยมท่ีถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานส าคัญเพ่ือท าให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  

 ปัจจุบันประชาชนจ านวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเอง
ได้รับผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่าง
ยั่งยืน หากปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับ
สังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย 

3.วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  
 2. เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตส านึกที่จะยึดมั่นในการท า
ความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต  
 3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเล่านิทานอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าและการ
ต่อต้านการทุจริต  
 4. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ 

4. เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินงาน 
 1. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกวด  
 3. ประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 
 4. ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
 5. ท าพิธีมอบรางวัล ณ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 3,000 บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ  

 2. เด็กและเยาวชนมีค่านิยมท่ีถูกต้อง มีจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต  
 3. เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเล่านิทานและต่อต้านการทุจริต  
 4. เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
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โครงการที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ และมีคุณลักษณะตามเบญจวิถีของสถานศึกษา 

2. หลักการเหตุผล 
 ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรงและมีความหลากหลาย
มากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมยัง
ส่งผลถึงเด็กและเยาวชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ท าให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบ 
วินัย ซึ่งท าให้ภูมิคุ้มกันของเด็กและเยาวชนในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหหาต้องขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหา
ต่าง ๆ ของสังคมตามมา เช่น ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการ
มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหาติดเกมส์ เป็นต้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

4. เป้าหมาย 
 สถานศึกษาในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินงาน 
 1. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
 2. แต่งตั้งคณะท างานและติดต่อวิทยากร 
 3. ด าเนินการตามโครงการ 
 4. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 23,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
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  1.3.2 สร้างจิตส านึกและตระหนักในการต่อต้านทุจริต 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในเด็กและเยาวชน 

2. หลักการเหตุผล 
 เด็กและเยาวชน เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และความม่ันคงของชาติในอนาคต เยาวชนที่มีคุณภาพนอกจากจะมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตและมีสติปัญญาที่
ดีแล้ว ยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินชีวิตอีกด้วยจึงจะเป็นบุคคลที่
เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีภูมิคุ้มกัน ยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 การอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตแก่เด็ก เยาวชน เป็นหน้าที่ของทุกองค์กรที่จะต้องให้ 
ความส าคัญเป็นอันดับแรก ตลอดจนให้การสนับสนุนในการเสริมสร้างเด็ก เยาวชนให้เป็นคนดี เป็นที่ต้องการ
ของสังคมและประชาชนทั่วไปให้สามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขได้  เด็กและเยาวชนที่ขาด
คุณธรรมก็เหมือนกับต้นไม้ที่ขาดรากแก้ว ไม่สามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ขาดความสมดุล           
ปัจจุบันได้บ้าน วัด โรงเรียน ตลอดจนสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความร่วมมือในการจัดการอบรมให้
ความรู้ที่ถูกต้อง ตลอดจนติดตามเฝูาระวังภัยสังคมต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนอยู่ทุกขณะด้วย 
ที่ส าคัญคือ สถาบันครอบครัว พ่อแม่ ต้องเอาใจใส่ให้การสนใจต่อลูกให้มากเป็นพิเศษ สอนลูกให้มีความ
พัฒนาการไปตามวัย สร้างค่านิยมการบริโภคท่ีถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก 

3.วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม  
 2. เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนา เด็กและเยาวชน ให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของ 
สังคมปัจจุบัน  
 3. เพ่ือสร้างความตระหนักในการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิต
วิญญาณ หรือปัญญา โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 4. ปลูกจิตส านึกเด็กและเยาวชน ให้ท าความดี ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข และสิ่งเสพติด สร้างพลังใน
การ ลด ละ เลิก อบายมุขท้ังหลาย  

4. เป้าหมาย 
 เดก็และเยาวชนในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินงาน 
 1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
 2. แต่งตั้งคณะท างานและติดต่อวิทยากร 
 3. ด าเนินการตามโครงการ 
 4. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. เด็กและเยาวชนมีความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม  
 2. เด็กและเยาวชนมีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของ สังคมปัจจุบัน  
 3. เด็กและเยาวชนมีความตระหนักในการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณ หรือปัญญา โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 4. เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกในการท าความดี ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุขและสิ่งเสพทั้งหลาย  
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเล่านิทานส่งเสริมคุณธรรม 

2. หลักการเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึกเป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้าง
ค่านิยมท่ีถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานส าคัญเพ่ือท าให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  

 ปัจจุบันประชาชนจ านวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเอง
ได้รับผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่าง
ยั่งยืน หากปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริ ยธรรมจะเกิดขึ้นกับ
สังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย 

3.วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  
 2. เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตส านึกที่จะยึดมั่นในการท า
ความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต  
 3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเล่านิทานอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าและการ
ต่อต้านการทุจริต  
 4. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ 

4. เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินงาน 
 1. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกวด  
 3. ประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 
 4. ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
 5. ท าพิธีมอบรางวัล ณ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 3,000 บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ  

 2. เด็กและเยาวชนมีค่านิยมท่ีถูกต้อง มีจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต  
 3. เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเล่านิทานและต่อต้านการทุจริต  

 4. เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
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โครงการที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ และมีคุณลักษณะตามเบญจวิถีของสถานศึกษา 

2. หลักการเหตุผล 
 ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรงและมีความหลากหลาย
มากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมยัง
ส่งผลถึงเด็กและเยาวชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ท าให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบ 
วินัย ซึ่งท าให้ภูมิคุ้มกันของเด็กและเยาวชนในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหหาต้องขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหา
ต่าง ๆ ของสังคมตามมา เช่น ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการ
มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหาติดเกมส์ เป็นต้น 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

4. เป้าหมาย 
 สถานศึกษาในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินงาน 
 1. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
 2. แต่งตั้งคณะท างานและติดต่อวิทยากร 
 3. ด าเนินการตามโครงการ 
 4. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 23,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
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  1.3.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในเด็กและเยาวชน 

2. หลักการเหตุผล 
 เด็กและเยาวชน เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และความม่ันคงของชาติในอนาคต เยาวชนที่มีคุณภาพนอกจากจะมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตและมีสติปัญญาที่
ดีแล้ว ยังต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินชีวิตอีกด้วยจึงจะเป็นบุคคลที่
เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีภูมิคุ้มกัน ยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 การอบรมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตแก่เด็ก เยาวชน เป็นหน้าที่ของทุกองค์กรที่จะต้องให้ 
ความส าคัญเป็นอันดับแรก ตลอดจนให้การสนับสนุนในการเสริมสร้างเด็ก เยาวชนให้เป็นคนดี เป็นที่ต้องการ
ของสังคมและประชาชนทั่วไปให้สามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขได้  เด็กและเยาวชนที่ขาด
คุณธรรมก็เหมือนกับต้นไม้ที่ขาดรากแก้ว ไม่สามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ขาดความสมดุล           
ปัจจุบันได้บ้าน วัด โรงเรียน ตลอดจนสถาบันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความร่วมมือในการจัดการอบรมให้
ความรู้ที่ถูกต้อง ตลอดจนติดตามเฝูาระวังภัยสังคมต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนอยู่ทุกขณะด้วย 
ที่ส าคัญคือ สถาบันครอบครัว พ่อแม่ ต้องเอาใจใส่ให้การสนใจต่อลูกให้มากเป็นพิเศษ สอนลูกให้มีความ
พัฒนาการไปตามวัย สร้างค่านิยมการบริโภคท่ีถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก 

3.วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม  
 2. เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนา เด็กและเยาวชน ให้มีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของ 
สังคมปัจจุบัน  
 3. เพ่ือสร้างความตระหนักในการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิต
วิญญาณ หรือปัญญา โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 4. ปลูกจิตส านึกเดก็และเยาวชน ให้ท าความดี ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข และสิ่งเสพติด สร้างพลังใน
การ ลด ละ เลิก อบายมุขท้ังหลาย  

4. เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินงาน 
 1. เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
 2. แต่งตั้งคณะท างานและติดต่อวิทยากร 
 3. ด าเนินการตามโครงการ 
 4. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. เด็กและเยาวชนมีความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม  
 2. เด็กและเยาวชนมีความพร้อมและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของ สังคมปัจจุบัน  
 3. เด็กและเยาวชนมีความตระหนักในการสร้างสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะ
ทางจติวิญญาณ หรือปัญญา โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 4. เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกในการท าความดี ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุขและสิ่งเสพทั้งหลาย  
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเล่านิทานส่งเสริมคุณธรรม 

2. หลักการเหตุผล 
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึกเป็นปัญหาที่สะท้อน
วิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมี
ค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งการสร้าง
ค่านิยมท่ีถูกต้องนี้จะเป็นรากฐานส าคัญเพ่ือท าให้ทุกคนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  

 ปัจจุบันประชาชนจ านวนไม่น้อยเห็นปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้หากตนเอง
ได้รับผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนไทยขาดการปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่าง
ยั่งยืน หากปล่อยให้ค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป ความล้มเหลวของคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดขึ้นกับ
สังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้านอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย 

3.วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกด้านจริยธรรมและคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรม
ทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบ  
 2. เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน และให้เกิดจิตส านึกที่จะยึดมั่นในการท า
ความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต  
 3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเล่านิทานอย่างสร้างสรรค์มีคุณค่าและการ
ต่อต้านการทุจริต  
 4. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ 

4. เป้าหมาย 
 เด็กและเยาวชนในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินงาน 
 1. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประกวด  
 3. ประชาสัมพันธ์ให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 
 4. ตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  
 5. ท าพิธีมอบรางวัล ณ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 3,000 บาท 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ  

 2. เด็กและเยาวชนมีค่านิยมท่ีถูกต้อง มีจิตส านึกท่ีจะยึดมั่นในการท าความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต  
 3. เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการเล่านิทานและต่อต้านการทุจริต  

 4. เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างสรรค์ 
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โครงการที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ และมีคุณลักษณะตามเบญจวิถีของสถานศึกษา 

2. หลักการเหตุผล 
 ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรงและมีความหลากหลาย
มากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมยัง
ส่งผลถึงเด็กและเยาวชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ท าให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบ 
วินัย ซึ่งท าให้ภูมิคุ้มกันของเด็กและเยาวชนในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหหาต้องขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหา
ต่าง ๆ ของสังคมตามมา เช่น ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการ
มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหาติดเกมส์ เป็นต้น 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

4. เป้าหมาย 
 สถานศึกษาในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินงาน 
 1. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
 2. แต่งตั้งคณะท างานและติดต่อวิทยากร 
 3. ด าเนินการตามโครงการ 
 4. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 23,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
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มิติที่ 2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
  2.1.1 แสดงเจตจ านงการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น 
โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 

2. หลักการเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 
3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี    
พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการ
ตามหลักการกระจายอ านาจการปกครองที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไก
หนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะรวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี ส่วนการก ากับดูแลองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนดและต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น  

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหาที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจบั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริตของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้วเรื่องในท านองเดียวกันนี้ 
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ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมากและมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้สูงที่
คนท างานในท้องถิ่นอาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่
คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทางจะมีได้ไม่มากเท่ากับที่คนท างานในหน่วยงานราชการ
อ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่
เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความ
จ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่าง
เห็นชัดเป็นรูปธรรมด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
บริหารงานด้วยความโปร่งใสมีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ
หลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและยกระดับมาตรฐานในการปูองกันการทุจริตขององค์กร
ตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพื้นทีท่ั่วประเทศต่อไป 

3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยการจัดท าแผนปูองกันการทุจริตในองค์กร 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  

2. มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
3. แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เก่ียวข้อง 
 3. จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 4. ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 5. จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 7. ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 8. รายงานผลการด าเนินงาน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
 ผลผลิต 
 - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง  
 - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ  
 ผลลัพธ์  
 - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการทุจริตของ
บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  
 - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
  2.2.1 สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมทั้งในเรื่ องการ
บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และการมอบหมายงาน 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ) 

2. หลักการและเหตุผล 
 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา เป็นบุคลากร
ที่มีความส าคัญต่อองค์กรโดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีศักยภาพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่ม
มาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมีมาตรฐานในการท างานที่
เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบการท างานได้ ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรมเพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและการให้บริการที่เป็น 
ธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป  

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556  ที่ก าหนดให้การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมี
ประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล   

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการท างานมีความโปร่งใสและตรวจสอบการท างานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 

2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้ 

3. เพ่ือเป็นการปูองกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล  
4. เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี

ประสิทธิภาพได้คนดีคนเก่งเข้ามาท างาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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6. วิธีด าเนินการ  
1. ก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/

เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 

2. น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล  
3. ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
4. ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
5. สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
- มีมาตรการด าเนินงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 มาตรการ  
- เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคลสามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักธรรมาภิบาล  
ผลลัพธ์  
- ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา      

ไม่น้อยกว่า 90 %  
- บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

ไม่ต่ ากว่าระดับ 3  
- การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายามีความโปร่งใสสามารถปูองกันการทุจริต

ของเจ้าหน้าที่ได้ 
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายงาน 

2. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมาย
อ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้
มารับ บริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาลนั้นมักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกใน
การติดต่อราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายผู้บริหารไม่มีการกระจายอ านาจหรือมอบหมาย
อ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็น
อุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็น
สาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการ
ให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ก าหนดให้การบริหาร
ราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า นอกจากนี้ยังมีการก าหนดให้นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง 
อนุญาตและอนุมัติเก่ียวกับราชการ ก าหนดให้นายกเทศมนตรีควบคมุและรับผิดชอบในการบริหาร กิจการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ก าหนดให้นายกเทศมนตรีมี 
อ านาจมอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการ
ของนายกเทศมนตรีได้ ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล รองจากนายกเทศมนตรีและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการ
ประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบายและอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมาย ก าหนดหรือ
ตามที่นายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง  หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเก่ียวกับการบิหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยากจึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการการมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 
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3. วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง

ความต้องการ ของประชาชน  
2. เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
3. เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 3.4 เพ่ือ

ปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบใน 
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 

จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลและหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินการ  
1. ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ

สั่งการ  
2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ

ถือปฏิบัติ  
3 จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
4. ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน  
 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  
- มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
ผลลัพธ์  
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
- ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต 
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โครงการที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

2. หลักการและเหตุผล 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบหรือ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้น ๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง
การใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา  ด้วยเหตุผลนี้เองจึง
เป็นที่มาของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

3. วัตถุประสงค ์ 
เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถ  

ตรวจสอบได ้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินการ  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล

ศาลายา  
2. คณะกรรมการประชุมเพ่ือพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนต าบลศาลายา และรวบรวมเสนอผลการพิจารณาการปฏิบัติราชการให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ือพิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการได้พิจารณา โดย
ใช้หลักเกณฑ์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ช่วงระยะเวลา มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม 

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
มีการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ 
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2.2.2 สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี”  

2. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายและให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และด า เนินงานตามขั้นตอนของระเบียบ ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท า
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงาน 

3. วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือให้บุคลากรกองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่ง

การที่เก่ียวข้อง  
2. เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย 
บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  

6. วิธีด าเนินการ 
จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1. บุคลากรกองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือ  

สั่งการที่เก่ียวข้อง  
2. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและ

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
3. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ”  

2. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ

บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชน และการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ  ปี 2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติมและกฎหมายอื่น  ๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  
2. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  
3. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
4. เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
5. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
6. เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
1. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้อ านวยการกองคลัง  
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินการ  
1. จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง  
2. จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัด 
3. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
4. สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
5. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
6. เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  

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

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ  
2. ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  
3. ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 
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โครงการที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 

3. วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
2. เพ่ือให้หน่วยงานมีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
3. เพ่ือเป็นการปูองกันการใช้จ่ายเงินเพ่ือส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  

6. วิธีด าเนินการ  
ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ โดยมีการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความ

เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุเพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

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

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
กองคลัง องค์การบริหารต าบลศาลายา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1. มีระบบปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
2. มีการปูองกันการใช้จ่ายเงินเพื่อส่งเสริมธุรกิจของตนและพวกพ้อง  
3. มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ 
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โครงการที่ 4 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ

สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่าง ๆ ตามภารกิจและ
การจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจ 
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีและให้ค านึงถึงการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ - จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อ - จัดจ้าง  ให้ส่วนราชการด าเนินการโดย
เปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม  ภาระต่อประชาชน คุณภาพ 
วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ 
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกโครงการ 

3. วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการต่างๆ ของ

องค์การบริหารส่วนต าบล  
2. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
3. เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ด าเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม      
ตามช่องทางต่าง ๆ 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  ชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตรับผิดชอบ และศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้าน

การจัดซื้อ – จัดจ้าง 
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6. วิธีด าเนินการ  
1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้  

- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
- ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง  

2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น 

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

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  

- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง  
ผลลัพธ์  

- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70        
ของโครงการที่จัดซื้อ - จัดจ้างทั้งหมด  

- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อ – จัดจ้างได้ 
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2.2.3 สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

โครงการที่ 1  

1. ชือ่โครงการ : โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจ

หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลและหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและในการปฏิบัติหน้าที่นั้น
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จากภารกิจหน้าที่ในการ
จัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น นั้น  

องค์การบริหารส่วนต าบล ในฐานะผู้ให้บริการก็จะไม่ทราบว่าภารกิจที่ให้บริการไปนั้นประชาชนได้รับ
ประโยชน์หรือเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด การให้บริการมีคุณภาพเพียงใด ตอบสนอง
ความต้องการผู้รับบริการหรือไม่ การที่จะทราบถึงความพึงพอใจจากผู้รับบริการจึงต้องมีโครงการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ  

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับการอ านวย
ความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ อีกทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการ
สาธารณะประโยชน์ให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจจึงจ าเป็นต้องมีโครงการนี้ขึ้นมา 

3. วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะการให้บริการประชาชนให้เกิดความพึง

พอใจ  
2. เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกความตระหนักให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ 

โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชน  
3. เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนางานด้านบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
4. เพ่ือเป็นการปูองกันปัญหาร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
จัดจ้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐภายในเขตจังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ท าการส ารวจ

ความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 ครั้ง/ปี  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินการ  
1. ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการและด าเนินการจัดจ้างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพ้ืนที่

จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ  
2. ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตามรูปแบบที่

ก าหนด  
3. สรุปประมวลผลการส ารวจความพึงพอใจแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  
4. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่สถาบันผู้ท าการประเมิน  
5. ปิดประกาศผลส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทราบ  
6. น าผลการประเมินมาปรับปรุงการท างานด้านบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ  
เบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินการ 

หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
โครงการจ้างส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ งบประมาณ 30,000 บาท/ปี 

9. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  

- ผลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 1 ฉบับ  

ผลผลิต 
- ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
- การให้บริการสาธารณะมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
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โครงการที่ 2  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์และศูนย์ยุติธรรมชุมชน”  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การอ านวยความยุติธรรม การสร้างความเป็นธรรมและความสงบสุขในสังคมเป็นภารกิจ อีกหนึ่ง
ภารกิจที่จะต้องด าเนินการให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในทุกพ้ืนที่และทุกระดับ แต่ภารกิจดังกล่าวหากรัฐเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการแต่เพียงฝุายเดียวคงไม่สามารถบรรลุผลอย่างยั่งยืนได้ หัวใจส าคัญของความส าเร็จใน
การด าเนินภารกิจดังกล่าว จึงอยู่ที่คนในชุมชนซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดได้สัมผัสมีส่วนได้ส่วนเสียกับความยุติธรรม 
ความเป็นธรรมและความสงบสุขในชุมชนนั้น ๆ ได้มีโอกาสและมีช่องทางที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐใน
การแก้ปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง โดยมีโอกาสในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการและร่วมรับ
ประโยชน์จากการแก้ปัญหาร่วมกัน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเฝูาระวังและปูองกันปัญหาอาชญากรรม การทุจริตและประพฤติมิชอบและการกระท าผิด
กฎหมายต่าง ๆ ในชุมชน 
 2. รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ ปัญหาความไม่เป็นธรรมของประชาชน และรับแจ้งเบาะแสข้อมูล
การกระท าผิดกฎหมายต่าง ๆ ตลอดจนการช่วยเหลือ ดูแล ให้ค าแนะน า และแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน หรือผู้ที่ต้องการค าแนะน าทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 3. ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทหรือความขัดแย้งในชุมชนตามหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
 4. ให้ความช่วยเหลือ ดูแล ผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมและ
ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการตามหน้าที่ 
 5. ให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ และบ าบัดแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดและผู้พ้นโทษให้กลับตนเป็น
พลเมืองดีและไม่หวนกลับไปกระท าผิดอีก 

4. เป้าหมาย  
ประชาชนในและนอกเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินการ  
1. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ๆ ก าหนดไว้ตามกฎหมายของหน่วยงาน  
2.ประสานการด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโดยทุกหน่วยงานได้ลงนามร่วมกันและมีผลถือปฏิบัติตามบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  
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8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. ปัญหาอาชญากรรม การทุจริตและประพฤติมิชอบและการกระท าผิดกฎหมายต่าง ๆ ในชุมชนลด
น้อยลง 
 2. ประชาชนได้รับการดูแล ให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นทางด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม 
 3. ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทหรือความขัดแย้งในชุมชนตามหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
 4. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ ดูแล ผู้ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากอาชญากรรม
และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 5. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ สงเคราะห์ และบ าบัดแก้ไขฟ้ืนฟูและผู้กระท าความผิดไม่หวน
กลับไปกระท าผิดอีก 
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โครงการที่ 3  

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการ  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

หนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนผู้มาขอรับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล แต่มักจะประสบปัญหา
ด้านการอ านวยความสะดวกอย่างเสมอภาค เป็นธรรม อันเนื่องมาจากภารกิจและผู้มาขอรับบริการเป็นจ านวน
มาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันท่วงทีการตอบสนองความต้องการ เกิดความล่าช้าไม่เป็น
ธรรมและการให้บริการไม่เป็นระบบมีการลัดคิว ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการทุจริตประพฤติ มิชอบของเจ้าหน้าที่
ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทั้งผู้มาขอรับบริการและผู้ให้บริการส่งผลต่อมาตรฐานการให้บริการ ภาครัฐ
เสื่อมประสิทธิภาพ 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้มุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม ให้บริการโดยจัดล าดับก่อน – หลัง เพ่ือเป็นการสร้างความพึงพอใจและความทัดเทียมกันในการ
ให้บริการประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ จึงได้จัดกิจกรรมการใช้บัตรคิวในการติดต่อราชการส าหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 

3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพ่ือสร้างกลไกในการปฏิบัติราชการด้านการอ านวยความสะดวก ความเสมอภาค เป็นธรรมต่อผู้

มารับบริการ  
3.2 เพ่ือให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน  
3.3 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการที่ให้และเกิดความคุ้มค่าในการขอรับบริการ  
3.4 เพ่ือเป็นเกราะปูองกันในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มิให้กระท าการแสวงหาประโยชน์หรือ

กระท าการประพฤติมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่อันเป็นเหตุแห่งการทุจริตต่อหน้าที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
การจัดท าบัตรคิวในการให้บริการแก่ประชาชนทั่วถึงเป็นธรรม  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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6. วิธีด าเนินการ  

1. จัดท าค าสั่งคณะท างานเพ่ือก าหนดตัวบุคลากรผู้รับผิดชอบในการก ากับดูแลการให้บริการ  
2. ประชุมชี้แจงแนวทาง ก าหนดรูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติ 
3. จัดท าบัตรคิวในรูปแบบต่าง ๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
4. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการรับบริการบัตรคิวและการใช้บริการ

ตามล าดับคิว  
5. จัดท าแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการ  
6. สรุปผลการให้บริการตามแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายสัปดาห์/รายเดือน เพ่ือน ามาปรับปรุง 

แก้ไขการ ให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ผลผลิต  

มีการใช้บัตรคิวส าหรับให้บริการแก่ประชาชนตามล าดับก่อนหลัง ส าหรับหน่วยงานที่
ให้บริการ  

ผลผลิต  
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับไม่น้อยว่าร้อยละ 70 ของผู้มาขอรับบริการ  
- การให้บริการเกิดความโปร่งใสลดข้อร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ 
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โครงการที่ 4  

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ยกระดับคุณภาพการบริการประชาชน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 ด้วยประชาชนในพื้นท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีความหลากหลายทั้งทางด้านการศึกษา  
ช่วงอายุ เพศ ระดับการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวได้ว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลายา จึงได้ให้ความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการสาธารณะ/
บริการประชาชนให้ เกิดข้ึนในพื้นท่ีมากที่สุด โดยน าแนวทางตามหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
(Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะหลักความโปร่งใส 
(Transparency) และหลักเสมอภาค (Equity) โดยไม่แบ่งแยกด้าน เพศ ถิ่นก าหนด เชื้อชาติ ภาษา อายุ 
ความพิการ สภาพทางกายภาพหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืน ๆ สอดคล้องกับมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่ ด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่า 
ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและการปฏิบัติภาคกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดย
ความซื่อสัตย์ สุจริต สามารถตรวจสอบได้ 

 ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงานมีการใช้ระบบหรือเกณฑ์ที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาจึงมีการ
น าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ มีการแสดงขั้นตอนการให้บริการ
แก่ประชาชนอย่างชัดเจน มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
ให้บริการ รวมถึงการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดความพึง
พอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะช่วยให้การบริการของหน่วยงานมีความเป็นธรรม
โปร่งใสยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจตามที่กฎหมายก าหนดของหน่วยงานให้บริการอย่างมีความ

เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
2. เพ่ือให้ประชาชนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ความพึงพอใจเฉลี่ยของประชาชนผู้รับบริการ ร้อยละ 80  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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6. วิธีด าเนินการ  

1. จัดให้มีระบบ เกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานที่มีความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบบัตรคิวในการให้บริการ เป็นต้น  

2. จัดให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน อัตราค่าบริการ (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจน  

3. จัดให้มีระบบการปูองกันหรือการตรวจสอบเพ่ือปูองกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ จัดให้มี
กล้องวงจรปิดภายในสถานที่ให้บริการ  

4. จัดให้มีสถานที่ส าหรับผู้สูงอายุและผู้พิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ ทางลาดชัน ห้องน้ าส าหรับผู้
พิการ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ

ประชาชน รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนเปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน” 

2. หลักการและเหตุผล  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 ก าหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบริหารงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับมีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
การบริหารจัดการที่ดีและได้ด าเนินการตามโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี นั้น  

เพ่ือให้การประเมินบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์สุขต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง หรืออย่างน้อยมีผลการประเมินไม่ต่ ากว่า
ปีที่ผ่านมา  

องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือลดขั้นตอน
การท างานหรือการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการ
บริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย
เป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน  
2. เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  
3. เพ่ือรับฟังและส ารวจความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ  
4. เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
1. เพ่ือลดขั้นตอนในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาให้สั้นลง  
2. ประชาชนในพื้นท่ีต าบลศาลายา 
3. ประชาชนนอกพ้ืนทีแ่ละประชาชนทั่วไป  
4. พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
5. ผู้บังคับบัญชามอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ

ราชการใด ๆ ไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
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5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินการ  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือส ารวจงานบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติ ปรับปรุง

ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่สามารถปฏิบัติได้จริงและพิจารณางานในภารกิจว่าเรื่องใดที่
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ
ใด ๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  

3. ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการประชาชนที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบอ านาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าหน่วยงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป พร้อมทั้งจัดท าแผนภูมิแสดงขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการให้ประชาชนทราบ 

4. มีระบบการรับฟังข้อร้องเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และน าผลดังกล่าวมาปรับปรุง
การปฏิบัติราชการ  

5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผู้บริหารทราบ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1. ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อขอรับบริการและมีความพึงพอใจในการ

ให้บริการของเจ้าหน้าที่  
2. การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัวและบุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน  
3. การปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ  
4. ท าให้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและท าให้ประชาชนมี

ความศรัทธาต่อคณะผู้บริหารมากยิ่งขึ้น 
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

2. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นที่มา
ของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
แห่งรัฐ การลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายอ านาจ
ตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การด าเนินการ
ดังกล่าวเป็นไปตามกรอบทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการประกาศใช้พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อย
ต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อความ 
ต้องการของประชาชน  

 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึง
เป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน จะต้องร่วมกัน
ปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด เมื่อ
ประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ 
ราชการท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองาน
บริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาให้กับ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
2. เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชนรับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้  
3. เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชน

ผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
4. เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล

การด าเนินงานได ้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาและผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วน

ต าบลศาลายา  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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6. วิธีด าเนินการ  
1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  
2. จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
3. จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน

ทราบโดยทั่วกัน  
4. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  

- ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  
- ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
- จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  
- จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน  
- จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ  
- จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการโดยจัดให้มีการให้บริการแก่ประชาชน

ทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ  
- การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  

5. มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  
6. มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการเพ่ือน าจุดบกพร่องในการ

จัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่ งขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ตลอดปีงบประมาณ  

8. งบประมาณด าเนินการ  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1. ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
2. สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชนรับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  
3. มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อ

ขอรับบริการ  
4. การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ

ด าเนินงานได ้
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2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทน
หรือการด าเนินการอื่นใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ภายในองค์กรนั้น 
เพ่ือเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการพิจารณาเลือก /
มอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้ บังคับบัญชา จะพิจารณาถึง
ความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี ด้วยความรอบคอบ
และเหมาะสม เพ่ือให้การบริหารงานก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  

ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสังคมและทันต่อสถานการณ์ที่การ
บริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่ง รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ 
การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของ
งานซึ่งเป็นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. วัตถุประสงค ์ 
เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่

กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ  

4. เป้าหมาย  
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วน

ต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6.วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต สั่งการ แต่งตั้ง มอบหมาย คณะผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วน
ราชการ เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  

2. ด าเนินการออกค าสั่งฯ  
3. ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รองปลัด

องค์การบริหารส่วนต าบล หรือหัวหน้าส่วนราชการ ที่ได้รับมอบหมายทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนการอ านวย

ความสะดวกและการให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ 
  2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น  

2. หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากลและเพ่ือเป็นการระลึกถึงความเป็นมาแห่งการ

ต่อสู้เพื่อให้ได้ซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ  นอกจากนี้ยังเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระองค์        
ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตร าบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจเพ่ือให้คนไทย
ได้มีโอกาสจึงได้พระราชทานให้วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสตรีไทยเพ่ือให้ผู้ให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดง
ถึงความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคมและให้
สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว 

ตามที่ได้มีก าหนดองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และคนพิการ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงาน 
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต ในการเชิดชู
เกียรติแก่ หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมอบรางวัลสตรีดีเด่นโดยการมอบเกียรติ
บัตรสตรีดีเด่นให้กับสตรีที่มีคุณสมบัติ ดังนี้  

1. เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต มานะอดทน มีความประพฤติดีเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
2. เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างเด่นชัด สมควรเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป  
3. เป็นผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ กา ร

สาธารณสุข สังคม สงเคราะห์ ฯลฯ ด้วยความเสียสละ เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมควรเป็นแบบอย่างแก่คน
ทั่วไป 

3. วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ให้อยู่ในสังคมได้อย่าง

ภาคภูมิใจ  
2. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีขวัญและก าลังใจใน

การบ าเพ็ญตนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป  

4. เป้าหมาย  
มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีได้รับการคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่น จ านวน 5 คน 
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5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินการ  
1. จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสตรีดีเด่นที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการคัดเลือก

ให้เป็นสตรีดีเด่นประจ าปีเพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ  
2. แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้สมาชิกกลุ่มสตรีได้ทราบทั่วกัน เพ่ือจะได้ด าเนินการ

คัดเลือกบุคคลที่สมควรเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองได้พิจารณาอีก
ครั้งหนึ่ง  

3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากแต่
ละหมู่บ้านภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  

4. คณะกรรมการฯ เสนอรายชื่อสตรีดีเด่นที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติโดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ  

5. ด าเนินการจัดพิธีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีดีเด่นตามระเบียบฯ ในวันสตรีสากล 
จ านวน 1 ครั้ง/ป ีโดยเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาเป็นประธานในพิธี 

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

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไมใ่ช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. สตรีดีเด่นผู้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
2. มีสตรีที่เป็นบุคคลต้นแบบที่ดีปรากฏต่อสังคมสืบไป 
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการพ่อ – แม่ดีเด่น  

2. หลักการและเหตุผล 
เนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็น

วันพ่อแห่งชาติ และในวโรกาส 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เป็นวันแม่แห่งชาติ ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้มีนโยบายเข้าร่วมพิธีถวายพระ
พรที่ทางอ าเภอพุทธมณฑลจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี เพ่ือเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ พระองค์ทรง
เป็นพ่อและแม่ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้และเป็นการ
เผยแพร่พระคุณของพ่อและแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  

ตามที่ได้มีการก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน 
ผู้สูงอายุ และคนพิการ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายามีแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการ
ทุจริต ในการเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์โดยการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ให้ความช่วยเหลือ
กิจการสาธารณะของท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา จึงได้จัดกิจกรรมเพ่ือคัดเลือกพ่อและแม่ดีเด่นในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา เพ่ือมอบประกาศเกียรติคุณฯ เป็นการสร้างแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่
สาธารณชนและให้สังคมได้ตระหนักถึงหน้าที่อันส าคัญยิ่งของพ่อและแม่ ที่ส าคัญเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีของคน
ในชุมชนต่อไป 

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

4. เป้าหมาย  
จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่พ่อ - แม่ดีเด่น จ านวน 2 ครั้ง/ปี ครั้งละ 10 คน 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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6. วิธีด าเนินการ  
1. จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพ่อ - แม่ดีเด่น ที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการ

คัดเลือกให้เป็นพ่อ – แม่ดีเดน่ประจ าปี เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบ  
2. แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน

ต าบลศาลายา จ านวน 5 หมู่บ้าน เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้านด าเนินการคัดเลือกกลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อ
เข้ารับการคัดเลือกในขั้นแรกมายังองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจาก
หมู่บ้านต่าง ๆ  ภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  

4. คณะกรรมการฯ เสนอชื่อพ่อ – แม่ดีเด่น ที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติโดยเสนอรายชื่อให้
ผู้บริหารทราบและเห็นชอบ  

5. ด าเนินการจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ในวันส าคัญที่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ    
จ านวน 2 ครั้ง/ปี โดยเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายามาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
มีพ่อแม่ดีเด่นที่เป็นบุคคลต้นแบบแก่บุตร ธิดา และสังคมสืบไป 
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โครงการที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  

2. หลักการและเหตุผล  
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่ง แข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 

ท าให้การมีคุณธรรม จริยธรรม ของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วน รวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืน ๆ   

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคมสร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายาจึงจัดให้มีการยกย่อง เชิดชู เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่
ผู้กระท าความดีเพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่คนดี เหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่างเพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความ
ดีและคุณธรรมเป็นรากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 

3. วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม  
2. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น  
3. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดี 

4. เปูาหมาย/ผลผลิต  
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจ านวน           

ไม่น้อยกว่า 5 คน/ปี  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินการ  
จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น

ที่ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่าง ๆ  ได้แก่ วารสารและเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา      
สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น  

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

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
จ านวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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2.4.2 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  

2. หลักการและเหตุผล  
ในปัจจุบันสังคมไทยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี

ส่วนร่วมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล 
เด็ก เยาวชนและองค์กรที่ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ที่เป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลหรือองค์กรมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ร่วม
เป็นแกนน าในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป  

องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา จึงได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ เพ่ือน าผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกระดับหมู่บ้านเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติในโอกาสส าคัญ ๆ ทั้งนี้เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้
ประชาชนมีความมุง่มั่นช่วยเหลือสังคมและเป็นแบบอย่างต่อบุคคลอื่นในชุมชน 

3. วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือยกย่องบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมด้านศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่องให้สังคมได้รับรู้  
2. เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สาธารณชนต่อไป  
3. เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้บุคคล เด็กและเยาวชน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้าน

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย  
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นท่ีต าบลศาลายา  

5. สถานที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินการ  
1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
2. ประสานก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อบต. เพ่ือคัดเลือกบุคคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติ

ประชาชนผู้มีจิต สาธารณะ  
3. จัดท าอกสารผู้ท าคุณประโยชน์ด้านต่าง ๆ เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา  
4. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ  
5. สรุปผลการจัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  
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8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะเพ่ือให้เป็นแบบอย่างกับประชาชน 
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ท าคุณประโยชน์หรือ
เข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

2. หลักการและเหตุผล 
 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงานและสังคมถือเป็นการสร้างรากฐานอันส าคัญ
ในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวมถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความด ี 

ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร หน่วยงาน ที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต   
ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนต าบลศาลายา ผู้ที่ท าคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้าร่วมใน
กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาอย่างสม่ าเสมอ  องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาจึงจัด
กิจกรรมยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์ สุจริต และการต่อต้านการทุจริตแก่บุคคล หน่วยงาน องค์ กร
ดีเด่น ผู้ท าความด ีมีความซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท าคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลายา โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท าคุณประโยชน์ให้กับ
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาที่ควรได้รับการยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่างและจัดกิจกรรมรณรงค์ 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กร ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายามีค่านิยม   
ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

3. วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ท าคุณประโยชน์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน

ต าบลศาลายา  
2. เพ่ือส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
3. เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กร ในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบลศาลายามีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
- ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  
- ผู้ท าคุณประโยชน์และมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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6. วิธีด าเนินการ  
1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างมาตรการร่วมกันในการก าหนดหลักเกณฑ์

การพิจารณาในการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น  
2. คัดเลือกและประกาศยกย่องบุคคล หน่วยงาน องค์กรท าความดี เพ่ือให้เป็นแบบอย่าง  
3. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบใบประกาศแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่นที่ผ่านการ

คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 

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

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

 10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
ประชาชน หน่วยงาน องค์กรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และ

เห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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  2.4.3 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่ด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2. หลักการและเหตุผล  
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนว

ทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและ
เมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อนเกษตรกรจะท าการผลิตเพ่ือ
การบริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อม มีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล     
ไม้ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพ่ือการบริโภค
และจ าหน่ายท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากขึ้น ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพ่ือการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจ
พอเพียงอีกครั้ง การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจเนื่องจากเป็นการเกษตรแบบ
พ่ึงพาตนเองเป็นการใช้พ้ืนที่เล็ก ๆ  ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้าง          
ท าให้สภาพแวดล้อมของบริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลด
รายจ่ายของครอบครัวแทนที่จะซื้อจากตลาด และเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพ่ิม
รายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 

3. วัตถุประสงค ์ 
เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกร

ได้น้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการด าเนินชีวิตอีกด้วย 

4. สถานที่ด าเนินการ  
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

5. วิธีด าเนินการ  
1. จัดท าประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. แจ้งประกาศหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกให้ทุกหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน

ต าบลศาลายา จ านวน 5 หมู่บ้าน เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้านด าเนินการคัดเลือกกลั่นกรองบุคคลที่สมควรเสนอชื่อ
เข้ารับการคัดเลือกในขั้นแรกมายังองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอชื่อจาก
หมู่บ้านต่าง ๆ  ภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  

4. คณะกรรมการฯ เสนอบุคคลที่ผ่านการกลั่นกรองด้านคุณสมบัติโดยเสนอรายชื่อให้ผู้บริหารทราบ
และเห็นชอบและมอบใบประกาศเกียรติคุณ 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 

7. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  

9. ตัวช้ีวัด 
   ระดับความส าเร็จของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสนองพระราชด าริตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนน้อมน าและปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
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 2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
  2.5.1 ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารราชการกิจการบ้านเมืองที่ดี 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  

2. หลักการและเหตุผล  
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ก าหนดดัชนีใน

การประเมินที่ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณสากล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก รวมถึง
ข้อเท็จจริงของการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานของภาครัฐ สาเหตุส่วนมากเกิดจากการด าเนินงานของ
ระดับบุคคลหรือเกิดจากปัจจัยทางวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจากลักษณะงานและการรับสิ่งของต่าง  ๆ   
ที่เอ้ือให้เกิดการทุจริต  

ดังนั้น วิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมและวัฒนธรรม
ขององค์กรให้กลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร โดยการสร้างความตระหนักถึง
ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ถึงแม้จะ
เป็นสิ่งที่ยากต่อการด าเนินงานก็ตาม แต่เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานต้องสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่
องค์กรทีม่ีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ตลอดจนเป็นการสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริต
อันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชนและประเทศ เกิดความตระหนักถึงภัยจากากรทุจริตและปฏิเสธการทุจริตในทุก
รูปแบบ  

องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา จึงได้จัดท ามาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”          
ที่ก าหนดดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาวิธีการด าเนินงานภายในองค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานให้สูงขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ตามแนวทางการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ี 
2. เพ่ือให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา น าไปยึดถือและปฏิบัติ  
3. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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6. วิธีด าเนินการ  
1. จัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการระหว่างส่วนราชการกับผู้บริหารท้องถิ่นที่

มีดัชนีในการประเมินการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
2. รวบรวมรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารทราบ  
3. ประชาสัมพันธ์พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกหน่วยราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
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2.5.2 มีการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ จังหวัด อ าเภอที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  

2. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการตามอ านาจ

หน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการ  เนื่องจากเห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะ
เป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วย
ปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น  ซึ่งนอกจากจะ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช. , สตง., จังหวัด, อ าเภอ) แล้ว องค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายายังให้ความส าคัญกับการตรวจสอบภายในด้วย โดยให้มกีารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ท าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
อย่างมแีผนการตรวจสอบภายในและรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการ 

การให้ความร่วมมือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจ าปี 
ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยคลัง มีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีที่ชี้แจงข้อทักท้วง
ไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว แต่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะล้างข้อ
ทักท้วง ก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันที่
ได้รับทราบผลการวินิจฉัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2548 

3. วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการกรณีได้รับทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
2. เพ่ือความโปร่งใสและปูองกันการทุจริตตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการต่อผู้บริหาร  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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6. วิธีด าเนินการ  
1. ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้

ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายา 

2. ปฏิบัติตามข้อทักท้วงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในก าหนด 

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

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกหน่วยราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีมาตรการจัดการกรณีได้รับทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบ

พบการทุจริต  
2. องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีความโปร่งใสและปูองกันการทุจริตตามหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ด ี
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบท้ังภาครัฐและองค์กรอิสระ  

2. หลักการและเหตุผล 
กลไกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ละ

ประเภทได้ให้อ านาจข้าราชการในหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับ
ดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย กลไกองค์กรอิสระเพ่ือตรวจสอบการใช้อ านาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งในแง่ของการทุจริตจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือไม่ 
หรือตรวจสอบเพ่ือให้นักการเมืองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินกิจการต่าง ๆ อย่างโปร่งใส
และสุจริต ซึ่งหน่วยงานทั้งส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ส าคัญ  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาจึงได้มีมาตรการ “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบ” 
ขึ้น เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการ ตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค ์ 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกลไกการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาจากหน่วยงาน

ภาครัฐ และองค์กรอิสระเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินการ  
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งจากผู้ก ากับดูแลและองค์กรอิสระ เช่น การรับการตรวจจาก

ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน การรับการตรวจจากคณะท างานตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี(LPA)  การรับการตรวจจากส านักงาน ป.ป.ท. ตามโครงการ ITA 

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

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ 

จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระ 
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2.5 .3 ด าเนินการให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง
ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ 

โครงการที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  

2. หลักการและเหตุผล  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น
ค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง  

ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลศาลายา รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาขึ้น 
เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือ
ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ  
2. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม

ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินการ  
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
2. จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  
3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ

ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ  ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
โดยโปร่งใสและเป็นธรรม  

4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลายาให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนตามคู่มือ 

ด าเนินการเรื่องร้องเรียนโดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
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โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่
โดยมิชอบ” 

2. หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไข

ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ าาหนดมาตรการหรือ
แนวทางปอูงกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝูาระวัง เพ่ือ
สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้
ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบใน ภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติในการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ในการนี้องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา จึงได้จัดท ามาตรการการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ว่าปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการ  
ร้องเรียนแนวทางการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝูาระวังมิให้
เจ้าหน้าที่กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 

3. วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลศาลายา ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
2. เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

โปร่งใส เป็นธรรม  

4. เป้าหมาย  
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลศาลายา   

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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6. วิธีด าเนินการ  
1. ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า

องค์ประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่

โดยมิชอบ  
3. ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแส ข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและพัฒนา

ช่องทางการร้องเรียนให้ง่าย สะดวก และวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลเพ่ือเป็นหลักประกันและสร้างความมั่นใจ
แก่ผู้ให้ข้อมูลในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  

4. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 7 วัน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ตัวช้ีวัด 

- ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ผลลัพธ์  

- ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝูาระวังและติดตามตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
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มิติที่ 3 การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 3.1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
  3.1.1 จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางการ 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ระดับอ าเภอ  

2. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติขึ้นเพ่ือรองรับสิทธิของประชาชนใน 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการตามอ านาจ 
หน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน  นอกจากนี้ยังให้มีการเผยแพร่เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิในการเข้าถึง 
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐและเพ่ือความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ 

ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารของราชการ จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ตามมาตรา 9 แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร
ของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้  กอปรกับได้มีป ระกาศ 
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ  
ราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข่าวสารและให้บริการว่า "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ " มีภารกิจในการให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาที่เป็น 
ประโยชน์ โดยประชาชนที่มาขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็วและได้รับข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบันอีก
ทั้งรับเรื่องราวร้องทุกข์เก่ียวกับหน่วยงาน และเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้วย 

3.วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก 
 2. จัดระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไว้บริการแก่ผู้
มาติดต่อและขอรับบริการ 

3. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคา 

4. เป้าหมาย  
ประชาชนทั่วไป  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินการ  
อุดหนุนเงินให้แก่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ระดับอ าเภอ 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 50,000 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก 

 2. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคา 
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : จัดท าสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

2. หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการ

สาธารณะและด้านอ่ืน ๆ  ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ ฉะนั้นเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถขับเคลื่อนในกระบวนการต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน 
รวมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านต่าง ๆ   จึงเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานของทางองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาให้ประชาชนได้ทราบ   

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
 ๒. เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

๓. เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
๔. เพ่ือให้ประชาชนมีทัศนคติและภาพพจน์ที่ดีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินการ  
 1. ขออนุมัติด าเนินการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
 2. ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 100,000 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

 ๒. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
๓. ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
๔. ประชาชนมีทัศนคติและภาพพจน์ที่ดีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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โครงการที่ 3 

1. ชื่อโครงการ : พัฒนาเว็บไซด์ อบต.ศาลายา  

2. หลักการและเหตุผล 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลศาลายา  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการ

สาธารณะและด้านอ่ืน ๆ  ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ ฉะนั้นเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถขับเคลื่อนในกระบวนการต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน 
รวมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านต่าง ๆ   จึงเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะมีการประชาสัมพันธ์
การด าเนินงานของทางองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาให้ประชาชนได้ทราบ   

 นอกจากมีการประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์แล้ว ยังมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการที่ประชาสัมพันธ์ทาง
เว็บไซด์เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ได้อย่างแพร่หลาย อีกทั้งเป็นการท างานแบบบูรณาการให้ประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูล ข่าวสาร อีกช่องทางหนึ่ง 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
 ๒. เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

๓. เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
๔. เพ่ือให้ประชาชนมีทัศนคติและภาพพจน์ที่ดีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในและนอกเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินการ  
 1. ขออนุมัติด าเนินการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
 2. ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 30,000 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

 ๒. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
๓. ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
๔. ประชาชนมีทัศนคติและภาพพจน์ที่ดีต่อองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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โครงการที่ 4 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “อบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540”  

2. หลกัการและเหตุผล 
คุณธรรม จริยธรรม เป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการ

บริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการท างานที่
จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐโดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความโปร่งใสใน
การท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบข้อมูล
หรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่า ในระบอบประชาธิปไตยการให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีความโปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น   
จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กรเพ่ือให้บุคลากรและตัวแทนชุมชน
ได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ และเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส   
และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
องคก์ารบริหารส่วนต าบลศาลายากับภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์ 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสใน

การท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ผู้น าชุมชน และประชาชนทั่วไป  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินการ  
ขั้นตอนที่ 1  ส ารวจความต้องการอบรม  
ขั้นตอนที่ 2  ออกแบบหลักสูตร  
ขั้นตอนที่ 3  ด าเนินกิจกรรม  
ขั้นตอนที่ 4  วัดผลความรู้  
ขั้นตอนที่ 5  ติดตามและประเมินผล  
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1. จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม  
2. ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย  
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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3.1.2 มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 
การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได ้

โครงการที่  1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ ๆ  ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืน ๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา จึงได้จัดท ามาตรการ 
“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาได้ง่ายและสะดวก
มากขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย  
2. เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
3. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
มีข้อมูลประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ีและเข้าถึงได้โดยสะดวก  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินการ  
จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่าง ๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
- แผนการด าเนินงาน  
- แผนอัตราก าลัง  
- แผนการจัดหาพัสดุ  
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
- งบแสดงฐานะทางการเงิน  
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
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- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่ 
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โครงการที่  2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลและการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  

2. หลักการและเหตุผล  
การบริหารงานราชการในปัจจุบันภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ

บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้ 
ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ เพ่ือเป็นการ
ปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน  

3. วัตถุประสงค ์ 
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ

ภาครัฐเพื่อ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้มีระบบและกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ประชาชนภายในเขตเทศบาล  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินการ  
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 

จัดหาพัสดุต่าง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาและปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบมีความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 
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  3.1.3 มีการปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์กับ
การมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชน 

โครงการที่  1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลายา 

2. หลักการและเหตุผล  
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐ จะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ ๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการ และอ่ืนๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาจึงได้ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญ ๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์  ณ  ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์
ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม (Social Media) หมายเลขโทรศัพท์ วารสาร ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
2. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  
3. เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ช่องทาง  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินการ  
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่  
- บอร์ดหน้าส านักงาน  
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ตามชุมชน/หมู่บ้าน  
- ประกาศเสียงตามสาย/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่  
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชน

สืบค้นได้เอง  
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี  
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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โครงการที่  2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
ในภาวะสังคมปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ  ก้าวหน้าไปมาก

เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ  เข้ามาใช้
ในการด าเนินงานผ่านสื่อ การประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุป
เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้น  ๆ  หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้อง         
ปูพ้ืนฐาน สร้างความน่าเชื่อถือและน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการ ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความ
เกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ  ได้ชัดเจนถูกต้อง  

ฉะนั้น การสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจ
ของเทศบาล จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้น  ๆ การใช้สื่อเทคนิคและ
วิธีการเป็นอย่างไรบ้างในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ  ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความ
ร่วมมือสนับสนุนซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม   

3. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาให้ประชาชนได้รับทราบ  
2. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลศาลายาอย่างถูกต้องและโปร่งใส  
3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
4. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน  
5. เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย  
6. เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาและ

ประชาชน 

4. เป้าหมาย  
เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ให้แก่ประชาชน

โดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง  
1. จัดท าวารสารรายงานประจ าปี เพ่ือรวบรวมภารกิจ การด าเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบล

ศาลายา 
2. จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร  
3. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์และคู่มือการให้บริการประชาชน  
4. จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน  
5. ปูายประชาสัมพันธ์  
6. เสียงตามสาย  
7. อ่ืนๆ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ  

ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินการ  
1. เสนออนุมัติโครงการ  
2. ด าเนินการประชุม  
3. มอบหมายงาน 
4. ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจ 
5. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา โดยก าหนด

ตัวชี้วัด ดังนี้  
- ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาทภารกิจขององค์การบริหารส่วนนต าบลศาลายาและมีความพึง

พอใจในสื่อเอกสารการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
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โครงการที่   

1. ชื่อโครงการ : จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ในเขตพื้นที่ อบต.ศาลายา 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
ในภาวะสังคมปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ  ก้าวหน้าไปมาก

เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ  เข้ามาใช้
ในการด าเนินงานผ่านสื่อ การประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุป
เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้น  ๆ  หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้อง         
ปูพ้ืนฐาน สร้างความน่าเชื่อถือและน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการ ให้สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความ
เกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ  ได้ชัดเจนถูกต้อง  

ฉะนั้น การสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจ
ของเทศบาล จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้น  ๆ การใช้สื่อเทคนิคและ
วิธีการเป็นอย่างไรบ้างในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ  ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความ
ร่วมมือสนับสนุนซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม   

3. วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาให้ประชาชนได้รับทราบ  
2. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลศาลายาอย่างถูกต้องและโปร่งใส  
3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
4. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน  
5. เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย  
6. เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาและ

ประชาชน 

4. เป้าหมาย  
เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ให้แก่ประชาชน

โดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินการ  
 1. ขออนุมัติด าเนินการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
 2. ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้าง 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณด าเนินการ 
125,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ประชาชนได้รับทราบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาให้ประชาชนได้รับ

ทราบ  
2. ประชาชนจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลศาลายาอย่างถูกต้องและโปร่งใส  
3. ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
4. ประชาชนมีความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน  
5. ประชาชนได้รับทราบผลงาน/โครงการโดด อย่างแพร่หลาย  
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาและประชาชน 
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 3.2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
  3.2.1 มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และ
สุขอนามัยของประชาชนในท้องถิ่น 

โครงการที่  1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ

กระบวนการท างาน ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน            
มีกระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนและสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ  ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้ด าเนินการจัดโครงการ
ประชาคมท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือน ามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2564  รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้
ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาในปีถัดไป  

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน

และวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
2. เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน  
3. เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชนน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี 
4. เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  
5. เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
6. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนและจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 5 หมู่บ้าน  ในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลศาลายา  ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชนเพ่ือน ามา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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6. วิธีด าเนินการ  
1. เสนอขออนุมัติโครงการ  
2. ประสานชุมชมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
3. จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ  
4. ด าเนินการตามโครงการ 
5. สรุปผลโครงการเพื่อรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
6. จดัประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
7. จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้ผู้บริหารทราบเพื่อเสนอเข้าท่ีประชุมสภาฯ  
8. จัดส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

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

แผนชุมชน จ านวน 5 หมู่บ้าน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ปีละ  50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ  
ฝุายนโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น  
2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี 
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน  
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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โครงการที่  2 

1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ

กระบวนการท างาน ร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน            
มีกระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนและสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ  ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาได้ด าเนินการจัดโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน เพ่ือให้ชุมชนสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกับนโยบายของ
ภาครัฐ และเป็นการบูรณาการในการท างานระหว่างชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเป็นการวางแผนและแก้ไขปัญหาในชุมชนร่วมกันอย่างยั่งยืน  
2. เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  
3. เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
4. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
จัดเก็บข้อมูลความต้องการของชุมชน จ านวน 5 หมู่บ้าน  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  

เพ่ือน ามาหาแนวทางในการส่งเสริมให้ชุมชนพัฒนาอย่างยั่งยืน 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินการ  
1. เสนอขออนุมัติโครงการ  
2. ประสานชุมชมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. สรุปผลโครงการเพื่อรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ  
 ปีละ  50,000 บาท 

9. ผู้รับผดิชอบ  
ฝุายนโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชน  
2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  
4. ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
3. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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โครงการที่ 3  

1. ชื่อโครงการ : การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ อบต.ศาลายา  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การอ านวยความยุติธรรม การสร้างความเป็นธรรมและความสงบสุขในสังคมเป็นภารกิจอีกหนึ่ง
ภารกิจที่จะต้องด าเนินการให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในทุกพ้ืนที่และทุกระดับ แต่ภารกิจดังกล่าวหากรัฐเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการแต่เพียงฝุายเดียวคงไม่สามารถบรรลุผลอย่างยั่งยืนได้ หัวใจส าคัญของความส าเร็จใน
การด าเนินภารกิจดังกล่าว จึงอยู่ที่คนในชุมชนซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดได้สัมผัสมีส่วนได้ส่วนเสียกับความยุติธรรม 
ความเป็นธรรมและความสงบสุขในชุมชนนั้น ๆ ได้มีโอกาสและมีช่องทางที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐใน
การแก้ปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง โดยมีโอกาสในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการและร่วมรับ
ประโยชน์จากการแก้ปัญหาร่วมกัน 

3. วัตถุประสงค ์
 1. รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ ปัญหาความไม่เป็นธรรมของประชาชน และรับแจ้งเบาะแสข้อมูล
การกระท าผิดกฎหมายต่าง ๆ ตลอดจนการช่วยเหลือ ดูแล ให้ค าแนะน า และแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน หรือผู้ที่ต้องการค าแนะน าทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 2. ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทหรือความขัดแย้งในชุมชนตามหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

4. เป้าหมาย  
ประชาชนในเขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินการ  
1. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ๆ ก าหนดไว้ตามกฎหมายของหน่วยงาน  
2.ประสานการด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. ประชาชนได้รับการดูแล ให้ค าแนะน าและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นทางด้านกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม 
 2. ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทหรือความขัดแย้งในชุมชนตามหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
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  3.2.2 มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา เป็นหน่วยบริการด้านสาธารณะในการให้บริการแก่ประชาชนแบบ

องค์รวมผสมผสานและต่อเนื่อง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ  
และการปูองกันโรค เพ่ือมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการที่มีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั่วถึงเสมอภาคตาม
รัฐธรรมนูญของ ประเทศไทย การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการน ามาพัฒนาปรับปรุง
บริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทางที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและได้รับบริการที่มีความเท่าเทียมและ
โปร่งใส 

3. วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน  
2. เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอนและกระบวนการในการร้องเรียน  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินการ  
จัดท าขั้นตอนกระบวนการและช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่  

- กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
- ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  
- ผ่าน facebook กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

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

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับเรื่ อง

ร้องเรียน 
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : อบต.เคลื่อนที่ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชนและมีเปูาหมาย

ให้มีการบริการประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการให้บริการในเชิงรุก 
จึงได้จัดท า โครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพ่ือส ารวจความต้องการของประชาชนตามครัวเรือนว่าต้องการให้
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาด าเนินการให้บริการในด้านใดบ้างและให้บริการงานด้านต่าง ๆ ซึ่งอยู่ใน
อ านาจหน้าที่  อาจด าเนินการด้วยตนเองหรือร่วมมือกับองค์กรเอกชนโดยเน้นให้บริการฟรีแก่ประชาชน หรือ
หากจ าเป็นต้องคิดว่าบริการก็ให้คิดในอัตราถูกท่ีสุดเพ่ือให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด  

3. วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้องเดินทางมารับบริการ ซึ่งอาจเสียค่าใช้จ่ายหรือ

เสียเวลาเพิ่มข้ึน  
2. เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

หรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงาน โครงการแก้ไขปัญหาต่อไป  
3. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายากับ

ประชาชนในพื้นท่ี 

4. เป้าหมาย/ผลลัพธ์  
น าบริการในหน้าที่ของทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  ออกไปให้บริการแก่

ประชาชนหมุนเวียนตามชุมชนต่าง ๆ  ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่าง ๆ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินการ  
1. จัดท าร่างโครงการเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ  
2. ประสานงานกับทุกกองทุกฝุาย เพ่ือคัดเลือกกิจกรรมและงานในหน้าที่ที่จะน าไปให้บริการแก่

ประชาชน 
3. ก าหนดสถานที่ วัน เวลา ในการออกให้บริการเคลื่อนที่  
4. ประสานงานกับทุกหน่วยงานต่าง ๆ 
5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบล่วงหน้าทางเสียงตามสาย และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
6. น ากิจกรรมงานในหน้าที่ออกบริการประชาชน  
7. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ 
50,000  บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว 

ประหยัด พร้อมทั้งได้รับทราบนโยบายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาอย่างทั่วถึง  
2. ประชาชนทุกชุมชนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น

โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมรับฟัง ทั้งในเรื่องการด าเนินงานและความต้องการด้านสาธารณูปโภคของประชาชน 
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  3.2.3มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณะอักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึง
การได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนร าคาญด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริส่วนต าบลศาลายา เป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรง

ในการดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข        
พ.ศ. 2535  ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไข
เหตุเดือดร้อนร าคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว 

3. วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม

พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว  
2. เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ  
3. เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย  
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพื้นท่ี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินการ  
1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ (เจ้าหน้าที่

ภายในกอง สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
3. รับแจ้งโดยตรง ณ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  
4. ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่ง

การเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจ าเป็นและเร่งด่วน  
5. แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 7 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ให้บริการในวันและเวลาราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โดย

ช่องทางร้องทุกข์/ ร้องเรียน ได้แก่ 1) ไปรษณีย์ 2) โทรศัพท์ 3) โทรสาร 4) เว็บไซต์ 5) เฟสบุ๊ค 6) ศูนย์รับ
เรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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8. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่า

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  

2. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจ้งเหตุหรือร้องเรียน/
ร้องทุกข ์ 

3. ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 7 วัน 
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โครงการที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ทุกครั้งจะต้องมี การตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้อง เป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน  

3. วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต  
2. เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา

ปฏิบัติ  
3. เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค

ประชาชนร่วม ตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมาย 
ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีการด าเนินการ  
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 7 วันท าการ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ทุกปีงบประมาณ  

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

9. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1. การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย  
2. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทกุข์ 
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 3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  3.3.1 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา การจัดท างบประมาณ 
โครงการที่  1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการบูรณาการ

กระบวนการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน            
มีกระบวนการจัดท า ทบทวน ปรับปรุงแผน ชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพแผนชุมชนและสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ  ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้ด าเนินการจัดโครงการ
ประชาคมท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือน ามาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ประจ าปี พ.ศ. 2561 – 2564  รวมถึงการน าเข้าบรรจุไว้
ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาในปีถัดไป  

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน

และวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
2. เพ่ือระดมความคิดเห็นและก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้น าชุมชน  
3. เพ่ือให้ได้แผนงานโครงการของชุมชนน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี 
4. เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  
5. เพ่ือฝึกให้ประชาชนได้ร่วมกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และส่งเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
6. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
จัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานชุมชนและจัดให้มีประชุมเวทีประชาคม จ านวน 5 หมู่บ้าน  ในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลศาลายา  ส าหรับให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นให้ได้มาซึ่งแผนงานของชุมชนเพ่ือน ามา
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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6. วิธีด าเนินการ  

1. เสนอขออนุมัติโครงการ  
2. ประสานชุมชมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
3. จัดประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ  
4. ด าเนินการตามโครงการ 
5. สรุปผลโครงการเพื่อรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
6. จดัประชุมเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
7. จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้ผู้บริหารทราบเพื่อเสนอเข้าท่ีประชุมสภาฯ  
8. จัดส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

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

แผนชุมชน จ านวน 5 หมู่บ้าน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ปีละ  50,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ  
ฝุายนโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1. มีข้อมูลพื้นฐานชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาท้องถิ่น  
2. ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละชุมชน  
3. ได้แผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี 
4. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน  
5. ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย  
6. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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โครงการที่  2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายา 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
โดยฝุายนโยบายและแผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายา ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์ 
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วน

ได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการ
พัฒนาที่ประชาคม และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาก าหนดด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใสและสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา จ านวน  10  คน  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินการ  
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ในวาระการด ารง

ต าแหน่งคราวละ 2 ปี ตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ฝุายนโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลายา เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลายาด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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โครงการที่  3 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
โดยฝุายนโยบายและแผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายา ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์ 
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วน

ได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการ
พัฒนาที่ประชาคม และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาก าหนดด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใสและสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา จ านวน  28  คน  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินการ  
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ในวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี 

ตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ฝุายนโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา เพ่ือเป็น
องค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลศาลายาความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-153- 
 

โครงการที่  4 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลายา 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

ก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพ่ือเป็นการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาที่ได้มีการจัดขึ้นว่ามีทิศทางและเป็นไปตามกรอบและแนวทางที่วางไว้   ดังนั้น เพ่ือให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลศาลายา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลศาลายา โดยฝุายนโยบายและแผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์ 
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วน

ได้มีส่วนร่วมและในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่
ประชาคมก าหนดด้วยความถูกต้องโปร่งใสและสุจริต 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา จ านวน  11  คน  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินการ  
1. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ในวาระการด ารง

ต าแหน่งคราวละ 2 ปี ตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ฝุายนโยบายและแผน ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลศาลายา เพ่ือเป็นองค์กรในติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนา ในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลศาลายาความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาด้วย
ความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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  3.3.2 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพัสดุ 

โครงการที่  1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    

ในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาคประชาชน 
(ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

3. วัตถุประสงค ์ 
เพ่ือเป็นกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน

ต าบลศาลายา อย่างแข็งขันส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและ ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขัน กับมาตรการการปูองกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายานั่นคือได้ท าหน้าที่อย่าง
ถูกต้อง  

4. เป้าหมาย  
ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้าน 

5.พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีการด าเนินการ 
1. ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล

ศาลายาอย่างแข็งขัน ส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาได้มีกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ 
ก าหนดให้ภาคประชาสังคม (ตัวแทน ประชาคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา
ในหลายๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชาคมมีส่วนร่วมเป็น กรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ เช่น เป็น
กรรมการเปิดซองสอบราคาเป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็น  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็น
กรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ  

2. มีการฝึกอบรมตัวแทนประชาคมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือเรียนรู้
ท าความเข้าใจ ระเบียบต่างๆ จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  

7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
ด าเนินการทุกปีงบประมาณ 

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลศาลายา 
2. ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ

ด าเนินงานของ หน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง 
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  3.3.3 ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

โครงการที่  1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นต้องด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นกระบวนการวัดผลการบริหารและปฏิบัติราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาว่าสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายหรือไม่ ตลอดจนเป็นการตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา เพ่ือน าผลที่ได้จากการประเมินมาใช้ในการปรับปรุง 
แก้ไข ส่งเสริม พัฒนา ขยายหรือยุติการด าเนินภารกิจต่างๆ ต่อไป  

เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายามีการขับเคลื่อนอย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งจะส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายามีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ ประชาชน เพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ละการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กฎหมายก าหนด 

3. วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
2. เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา และเป็นการเฝูาระวังการทุจริตในการบริหารจัดการตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลศาลายา  

3. เพ่ือด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน

ต าบลศาลายา 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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6. วิธีด าเนินการ  

1. ประสานกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูล  
2. จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ  
3. จัดท าประกาศประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ  
4. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ 
5. ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
6. การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
7. การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน  
8. จัดท าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการพร้อมตัวชี้วัด  
9. การติดตามและประเมินผล  
10. การจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ แล้วรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาทราบปรับปรุง

ด าเนินการแก้ไขต่อไป  

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

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
ผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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มิติที่ 4 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
 4.1 มีการจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามี่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
  4.1.1 มีการจัดท ารายงานการจัดท าระบบควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลายาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน  
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมี ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลศาลายาเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

3. วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544  
2. เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการบัญชี และด้านอ่ืนๆ 

ที่เก่ียวข้อง  
3. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 

มต ิคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด  
4. เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม  
5. เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆ ของส่วนราชการเป็นไปอย่างเหมาะสม  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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6. วิธีการด าเนินการ  

6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุม

ภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงาน
ของหน่วยรับตรวจ  

6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
การบริหารงาน ด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และ
การใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  

6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพื่อให ้มัน่ใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย  

6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
ทุกปีงบประมาณ  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
1. บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น  
2. ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง  
3. การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด  
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน        
พ.ศ. 2544 ก าหนดให้ หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนดองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา
จึงได้มีการจัดท าและรายงานการ ควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนดเป็นประจ าทุกปี 

3. วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  
2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบตาม

แบบที่ระเบียบฯ ก าหนด  
3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ

เงินแผ่นดินตามก าหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินการ  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย  
3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  
4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน

องคป์ระกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2  
5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรด าเนินการรวบรวม       

เพ่ือจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ  6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหารพร้อมจัดส่ง
รายงานให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
ทุกปีงบประมาณ  

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
2. ลดโอกาสความผิดพลาด ปูองกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน  
3. เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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  4.1.2 มีการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน โดยด าเนินการให้มีการจัดท าแผนการ
ปรับปรุงหรือบริหารความเสี่ยงและรายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายในให้ผู้ก ากับดูแล 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกที่ส าคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะ

เป็นในภาครัฐ หรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ระบบการควบคุมภายในจะช่วยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ซึ่งจะท าให้ปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ในอดีตที่ผ่านมาการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีการควบคุมภายในตามที่
กระทรวงการคลังประกาศให้ใช้เป็นเรื่อง ๆ ไป ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือ    
สั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือต่าง ๆ  โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การควบคุมด้านการเงินและบัญชี และการ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทางราชการก าหนดไว้  ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงการจัดการด้านอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากด้านการเงินและบัญชีในหน่วยงานจึงไม่สามารถสะท้อนภาพถึงผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานได้ ระบบการควบคุมภายในที่ดีควรเป็นระบบการควบคุมที่ครอบคลุมงานทุกด้านและสามารถ
สะท้อนภาพให้เห็นเป็นองค์รวมของหน่วยงานนั้น ๆ ว่ามีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หรือไม่เพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงานอาจเป็นช่องทางรั่วไหลท าให้
เกิดความเสียหายในหน่วยงานและการด าเนินงานไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการก าหนด
หน้าที่และมอบหมายงานในหน่วยงานไม่เหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานทั้งกระบวนการให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาด
การประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้นและพัฒนาให้ระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าวทันสมัยอยู่เสมอ 

องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา พิจารณาแล้วเห็นว่าเพ่ือให้องค์กรมีแนวทางในการก าหนดระบบ
การควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานจึงได้ก าหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้การใช้ทรัพยากรเป็นไป

อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อนหรือไม่จ าเป็น ลดความเสี่ยงหรือผลเสียหาย
ด้านการเงินหรือด้านอ่ืน ๆ ที่อาจมีขึ้น 

2. เพ่ือให้มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ สร้างความมั่นใจแก่
ผู้บริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานและบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  

3. เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไขสัญญา ข้อตกลง ระเบียบ ข้อบังคับ  
ต่าง ๆ ของหน่วยงานอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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4. เป้าหมาย  
เพ่ือให้การควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการจัดงานของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินการ  
1. แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิ น

แผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 
2. ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การปฏิบัติ

ตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

3. การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในให้คณะท างานเพ่ือสรุปข้อมูล  
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคต่าง ๆ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

และผู้บริหารทราบ  

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

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. การด าเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุ้มค่า  
3. มีข้อมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ สามารถน าไปใช้ในการตัดสินใจ  
4. การปฏิบัติในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่วางไว้  
5. เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานดีอย่างดียิ่ง  
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน        

พ.ศ. 2544 ก าหนดให้ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน
โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ด าเนินกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจและรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น 
ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ
จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้
ทรัพยากรซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล     
การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  

การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในเพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มีกิจกรรม
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือปูองกันหรือลดความเสียหายความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 
และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 

3. วัตถุประสงค ์ 
1. เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป

ด าเนินการเพ่ือควบคุมลดความเสี่ยงในการปูองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล          
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ  

2. เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงระบบ
ควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแล
ภายในเวลาที่ก าหนด  

3.  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

4. เป้าหมาย  
ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  
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6. วิธีด าเนินการ  
1. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา (ระดับ

องค์กร) จัดส่งรายงานแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ให้ทุกส่วนราชการไปด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 

2. หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา น าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปอ.3) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนดและรายงานผลการด าเนินการต่อที่
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ (ระดับส่วนย่อย)  

3. หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา รายงานผลการด าเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พร้อมปัญหาอุปสรรคต่อประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  

4. คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุม  
และบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความเพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยงต่อไป  

5. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. มีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง  
2. มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  
3. มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับ

ดูแลภายในเวลาที่ก าหนด  
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 4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตามช่อง
ที่ทางที่สามารถด าเนินการได ้
  4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่อง ๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  

 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ 
ก ากับ ดูแลการ บริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมใน
เรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  
เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม นการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม  
 2. เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน ย้าย  

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีการด าเนินการ  
 ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย  - แต่งตั้ง
กรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุแต่งตั้ง   
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
 - การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน 
รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยติดประกาศประชาสัมพันธ์  
 - มีการประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  
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 - มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
 - การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน – ในการออกค าสั่งการบรรจุแต่งตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายา จะออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายารับมติคณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) 

 การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
 - องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  
 -  มีการแจ้งผู้ที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ต าแหน่ง  
 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
 - มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน  
 - ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือโต้แย้งผลการประเมินหรือตรวจสอบการ
ด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้  
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน  
 - ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา จะออก
ค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายารับมติคณะคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัด (ก.อบต.จังหวัด)  
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน  
 - องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ
สั่งการ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  
 - มีการจัดท าประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางนากรปฏิบัติงานและประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้
บุคลากรทราบ  
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ัน เงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม  
 - มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนขั้น เงินเดือน มีการน าข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจเพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ การรักษาวินัย 
การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น  
 - มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบพร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบข้อสงสัย และโต้แย้งผล
การประเมินที ่ไม่เป็นธรรม  
 - นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้น เงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน 
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7. ระยะเวลาการด าเนินการ  
 4ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน 
ย้าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนพร้อมทั้งเปิดเผยและ
สามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
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  4.2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การบริหารงบประมาณ           
การรับ – จ่ายเงิน การหาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ประชาชนได้รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติงานด้านการคลังเป็นการท างานที่ต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี วิธีการท างานต้องอยู่ในกรอบและต้องมีระบบการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้แก่ประชาชนมากที่สุด  ถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมาย 
ข้อเท็จจริงไม่มีข้อผิดพลาดบริการด้วยความเสมอภาคกัน  ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน การบริหารการเงินการคลังเกิดความโปร่งใสไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน มีการท างานมีกระบวนการ
ที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้รายงานการเงินจากหน่วยงานภายในและภายนอกไม่พบข้อบกพร่อง            
มีกระบวนการทางการคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชาชน 

3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  
 2. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบได้  
 3. ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
 4. ในการบริหารจัดการต้องท าอย่างเปิดเผยสามารถตรวจสอบได้ จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส สามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต  
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีด าเนินการ  
 จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืนๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547      
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ ประชาชนทราบ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปี และจัดท ารายงานแสดงผลการด าเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด  
เพ่ือน าเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศส าเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ทุกปีงบประมาณ 
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8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. มีการเบิกจ่ายถูกต้อง รวดเร็ว เกิดความประหยัด  
 3. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีหรือผู้รับบริการ 
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจ่าย และการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการ
คลั งขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  เจ้ าหน้ าที่ จะต้องปฏิบัติ ตามอ านาจหน้ าที่  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อย จึงจัดท าใบน าฝากเป็นรายรับ 
จัดท าใบฎีกาเพ่ือเป็นรายจ่ายเบิกเงินออกจากคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ส าหรับการใช้ประโยชน์
ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันต้องมีการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ    
จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้อง มีความสุจริต ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพ  

 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให้ การรับ จ่ายเงินและการใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินเกิด ความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ -รายจ่าย ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

3. วัตถุประสงค ์ 
 เพ่ือให้การรับ การจ่ายเงิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้  

4. เป้าหมาย  
 ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

6. วิธีการด าเนินการ  
 - มีการแต่งตั้งกรรมการรับ – จ่ายเงิน ประจ าวัน 
 - มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเข้าร่วมเป็น
กรรมการ  
 - เปิดโอกาสให้ประชาชนสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน – สรุปผลการรับ  จ่ายเงินของ
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ให้ประชาชนทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น ทางเว็บไซต์ ประกาศ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ทุกปีงบประมาณ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 



-173- 
 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและได้รับทราบข้อมูลการรับ จ่ ายเงิน ขององค์การบริหารส่วน   
ต าบลศาลายา ท าให้เกิดความโปร่งใสในการรับจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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  4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแล การจัดหาพัสดุ 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545   
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – 2561) องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาจึงได้ด าเนินการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน 
เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการ  
ได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็นได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการ
ในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถพัฒนาระดับกา รเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย 
โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความต้องการและเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 

3. วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลศาลายา  
  2. เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา   
ให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า  

4. เป้าหมาย  
 ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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6. วิธีด าเนินการ  
 1. คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง  
 2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
พัสดุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้งให้มี
ผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาให้ความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชน
เข้าร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิดหาก
เกิดความเสียหาย  
 3. จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
และตัวแทน ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการจ้างอย่าง
ละเอียดและถูกต้อง 

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

8. งบประมาณด าเนินการ  
 ไม่ใช้งบประมาณ  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีความโปร่งใสโดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง  

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การตรวจรับพัสดุ การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญที่
จะบริหารสัญญาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจรับ กรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในอ านาจหน้าที่ตามว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเข้าใจเงื่อนไขข้อก าหนดที่ระบุไว้ในสัญญาเป็นอย่างดี เพราะหากไม่
เข้าใจหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้าที่ความรับผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่ตนเองได้รับ
การแต่งตั้งให้ท าหน้าที่แล้ว อาจท าให้เกิดความเสียหายได้ นอกจากนี้อาจจะต้องรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา 
วินัย หรืออาจถูกฟูองร้องต่อศาลปกครองได้  

 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา เห็นถึงความส าคัญของการตรวจรับพัสดุและการตรวจการจ้าง 
ประกอบกับได้มีการเชิญให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้างเพ่ือความโปร่งใสจึงได้จัด
โครงการอบรมกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างมีความรู้ 
ความเข้าใจปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

3. วัตถุประสงค ์ 
 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่าง
ถูกต้อง สอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

4. เป้าหมาย  
 คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  

6. วิธีด าเนินการ  
 1. เสนอโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ  
 2. จัดอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 3. ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจงานจ้างให้เข้าร่วมอบรม 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  

10. ผลที่คาดว่าจะได้ร้บ 
 คณะกรรมการตรวจการจ้างท าหน้าที่ตรวจงานจ้างอย่างถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
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 4.3 การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
  4.3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้น าชุมชน 

2. หลักการและเหตุ 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรม เพ่ือก าหนด มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐแต่ละประเภทโดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวใจส าคัญของการท างาน
ร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรมจริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง การ
ประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงามทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่
ท างานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจ าใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่วงไปด้วยดี  
และมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความ
เชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะเข้ามารับบริการที่องค์กรนั้น ๆ  

 เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาจึงได้จัดโครงการ
เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเพ่ิมองค์ความรู้ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง และผู้น าชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาดังกล่าวขึ้นมา 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือน
ร่วมงาน ต่อผู้มา ขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น  
 2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 

4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้น าชุมชน  องค์การ
บริหารส่วนต าบลศาลายา 

5. ระยะเวลา 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

6. วิธีด าเนินงาน 
 1. เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการ 
 2. แต่งตั้งคณะท างานและประสานงานคณะวิทยากร 
 3. ด าเนินการตามโครงการ 
 4. สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ 
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7. งบประมาณ 
 500,000 บาท 

8. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และผู้น าชุมชน มีทัศนคติที่
ดีในการท างาน 
 2. การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมฝึกอบรมที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น 

2. หลักการและเหตุ 
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีความรู้ 

ทักษะในการปฏิบัติงานโดยมุ่งพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
บริหารองค์การยุคใหม่ มีจิตให้บริการ เสริมสร้างค่านิยมการท างานเป็นทีม คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือรักษา
ไว้ซึ่งทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร   
2. เพ่ือให้บุคลากรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  คือ  มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การบริหารองค์การยุคใหม่  มีจิตให้บริการ  เสริมสร้างค่านิยมการท างานเป็นทีม  คุณธรรมและจริยธรรม 
3. เพ่ือให้บุคลากรสามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

5. ระยะเวลา 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

6. วิธีด าเนินงาน 
 1. ขออนุมัติเข้าร่วมการฝึกอบรม 
 2. ท าค าสั่งขออนุญาตเดินทางไปราชการ 
 3. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 
 4. รายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้บริหารทราบ 

7. งบประมาณ 
 850,000 บาท 

8. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร   
2. บุคลากรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  คือ  มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การบริหารองค์การยุคใหม่  มีจิตให้บริการ  เสริมสร้างค่านิยมการท างานเป็นทีม  คุณธรรมและจริยธรรม 
3. บุคลากรสามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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  4.3.2 ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร
ตามกระบวนการและวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้โดยไม่ฝักใฝุฝุายใด 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

2. หลักการและเหตุ 
 การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร        
เป็นกลไกส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร ซึ่ง อ านาจในการ
บริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่
ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้องเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร 
สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต  

 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
 2. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริตสามารถตรวจสอบได ้ 
 3. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท น้าที่ของตนเองมากขึ้น 
4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา   

5. ระยะเวลา 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

6. วิธีด าเนินงาน 
 1. จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม  
 2. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด
จ้างโครงการ ต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ  
 3. สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
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7. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. สถานทีด่ าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
 2. การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. หลักการและเหตุ 
 การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบและหลายฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝุายบริหารและฝุายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มี
บทบาทและต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจ ระหว่างฝุายสภา
กับฝุายบริหารและที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  

 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่อง
ต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความ
สมดุลในการบริหารงาน 

3.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบาทในการปฏิบัติงาน และการ
มีส่วนร่วมในการท างาน  
 2. เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
 3. เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

4. เป้าหมาย 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา   

5. ระยะเวลา 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

6. วิธีด าเนินงาน 
 1. แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่องต่าง  
 2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น าข้อมูลแจ้งในที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน 
 3. แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัด
จ้างโครงการต่าง ๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ  
 3. สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
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7. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 
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 4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน เพ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 
  4.4.1 ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน 

2. หลักการและเหตุ 
 คอร์รัปชัน หมายถึง การใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือ
ผลประโยชน์ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมหากใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง ก็ถือว่ามีการ
กระท าคอร์รัปชันการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ  

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546            
และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมภิบาล
ของหน่วยงานภาครัฐ  ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท า
ให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 

3. วัตถุประสงค ์
 สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย 
 คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนประชาชนในชุมชน 

5. ระยะเวลา 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

6. วิธีด าเนินงาน 
 1. เชิญคณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชัน  
 2. เชิญคณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเป็นคณะกรรมการเฝูาระวังการคอร์รัปชัน  

7. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. คณะกรรมการชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคอร์รัปชันและสามารถตรวจสอบการคอร์รัปชันได้  
 2. มีการมอบหมายให้คณะกรรมการชุมชนหรือตัวแทนชุมชนเป็นหน่วยเฝูาระวังการคอร์รัปชันใน
ระดับองค์การบริหารส่วนต าบล 
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุ 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ก าหนดให้มีภารกิจ
หน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ว่าด้วยการนั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างจิตส านึก ค่านิยม 
การบูรณาการ การสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ ปูองกันและปราบปราม
การทุจริต 

 ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับชาติ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายามีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการท้องถิ่นให้มี
ความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนทั่วไป
ในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น ดังนั้น การที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลาย ๆ  ด้าน ในการ
ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น ในการนี้การมีเครือข่ายที่ดีทีค่อยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
โดยเฉพาะเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาค ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา
ในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบเพ่ือปูองกันการทุจริต  
คอร์รัปชันในท้องถิ่น  

 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  พิจารณาแล้วเห็นว่าการมีเครือข่ายดังกล่าวเป็นสิ่งจ าเป็น จงได้
จัดท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตขึ้น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสร้างแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
 2. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วนให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต  
 3. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

4. เป้าหมาย 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลายาเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายา  
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5. ระยะเวลา 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

6. วิธีด าเนินงาน 
 1. แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้าน
การปูองกันการ ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  
 2. จัดท าฐานข้อมูลบุคคล องค์กร ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียง โดยการ ลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  
 3. เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลายาในการร่วมคิด ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ร่วมตรวจสอบเพ่ือปูองกัน
การทุจริต  
 4. ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบเพ่ือปูองกันการ
ทุจริต  

7. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้เกิดแกนน า แนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
 2. ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต  
 3. ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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  4.4.2 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

โครงการที่ 1 

1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมประชาธิปไตยและสร้างเครือข่ายด้านประชาธิปไตย 

2. หลักการและเหตุ 
การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ประเทศไทยใช้ใน

การปกครองประเทศควรมีชุมชนต่างๆ ในพ้ืนที่ควรจะมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และใช้ปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในส่วนที่เกี่ยวกับแนวนโยบายไทยด้าน
การมีส่วนร่วมประชาชน รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ ส่งเสริมและ
ให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง และการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริต และเที่ยงธรรม 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นของตนเอง คือ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชนจึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
 2. เพ่ือน าวิธีการปกครองระบอบประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 3. เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและเทศบาล 
 4. เพื่อส่งเสริมบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  

5. ระยะเวลา 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

6. วิธีด าเนินงาน 
 1. จัดประชุมประชาคมทั้ง 5 หมู่บ้าน 
 2. การบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากร 
 4. จัดนิทรรศการ 
 5. จัดท าเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
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 7. งบประมาณ 
 50,000 บาท 

8. สถานที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
 2. ประชาชนสามารถน าความรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจ าวันมากขึ้น 
 3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากข้ึน 
 4. การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขน าไปใช้การปฏิบัติด้าน
ต่างๆ มากขึ้น 
 5. องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาเป็นที่เชื่อถือศรัทธายอมรับของประชาชน และส่วนราชการอ่ืน
เกี่ยวกับการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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โครงการที่ 2 

1. ชื่อโครงการ : กิจการการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการทุจริต 

2. หลักการและเหตุ 
ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก จ าเป็นที่ทุก

ภาคส่วนในสังคม จะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่าง ๆ ให้เกิดการเฝูาระวัง ปูองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต  

2. เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

4. เป้าหมาย 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  

5. ระยะเวลา 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

6. วิธีด าเนินงาน 
 1. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 

2. จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์  
3. บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์  
4. เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  
5. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับการร้องเรียน 

 7. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

8. สถานที่ด าเนินการ 
 เขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  

2. น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 


