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ค าน า 
 

  การจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะท่ี ๓ (พ.ศ.256๐ – 2564 ) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ฉบับนี้ 
จัดท าขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560– 2564) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการจัดท าแผนการด าเนินงาน และ
แผนปฏิบัติการการปูองกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ โดยคณะผู้จัดท าได้ด าเนินการ
จัดท าแผนงานโครงการและกิจกรรมการด าเนินการเพ่ือปูองกันการทุจริต หรือสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นการ
ด าเนินงานที่ส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส่ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการด าเนินการปูองกันการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันส าหรับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกเริงรมย์ เพ่ือให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนในท้องถิ่น เกิดความโปร่งใส ประชาชนในท้องถิ่น
ไม่เกิดความคลางแคลงใจ ทั้งยังเป็นกลไกส าคัญไม่ให้เกิดการใช้อ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการโดยมิชอบ 

ส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ฉบับนี้ คณะผู้จัดท า
ได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้สอดคล้อง และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและการปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินการ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประกอบด้วย ๔ มิติ ดังนี้ 

มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพ่ือปูองกันการทุจริต 
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
(พ.ศ.2๕๖5) ฉบับนี้  จะเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือช่วยให้ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ได้แสดง
เจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นกรอบการปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติงาน 
สามารถปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและร่วมต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ เพ่ือบรรลุตามวิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและการปราบปรามการทุจริตที่ก าหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้ง
ชาติต้านทุจริต”  
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
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ส่วนที่ 1 
 

บทน า 
 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการปูองกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

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

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

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

จากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
สาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ ดังนี้ 
1) โอกาส  แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดข้ึนจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

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

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส  การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่านี้ 

4) การผูกขาด  ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ -จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 
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5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ท าให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

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

7) มีค่านิยมที่ผิด  ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนท่ีมีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมด า เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะท า
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
** หมายเหตุ : การวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียง
ตัวอย่างของสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละแห่งสามารถน า SWOT Analysis และ McKinsey’s 7s หรือทฤษฎีอื่นๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงการทุจริตตามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ตามความเหมาะสม 
 
2. หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังท่ีนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดข้ึนทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น ( Corruption Perception Index – CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการ ทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ( Transparency 
International – IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555 – 2558 อยู่ที่ 35 - 38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศท่ัวโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 ลดลง 
3 คะแนน จากปี 2558  ได้ล าดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย  เป็น
ประเทศท่ีมีปัญหาการคอร์รัปชั่นอยู่ในระดับสูง  
 แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการปูองกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็น การเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. 2546 การจัดตั้งองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการปูองกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ว่า
ด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่
ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐาน
โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง ( Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ



๗ 

 

พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน
มองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติท่ียอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของ ค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างานที่ไม่ได้
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

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

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

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ที่ 3  (พ.ศ. 256๑ - 2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืนจึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการปูองกันการทุจริต (พ.ศ. 255๒-256๔)  เพ่ือ
ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่าง 
ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
ของการปูองกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 1) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 2) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝุายการเมือง
ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 3) เพ่ื อให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance)  

4) เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5) เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ           
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๘ 

 

 
4. เป้าหมาย 
 1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการจริยธรรม การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 2) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ของข้าราชการ 
 3) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 
5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 1) ข้าราชการฝุายการเมือง ข้าราชการฝุายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม และอุดมการณ์ในการ
ต่อต้านการทุจริต  (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล รวมถึงหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 
 2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
(Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 3) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมืองที่
มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
 4) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท า
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้าน
การปูองกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็น
เครือข่ายในการเฝูาระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที่ 2 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ.  2565) 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕65 หมายเหตุ 
งบประมาณ(บาท) 

1. การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
บุคลากรทั้ง
ข้าราชการ 
การเมืองฝุาย
บริหาร ข้าราชการ
การเมือง              
ฝุายสภาท้องถิ่น 
และฝุายประจ าของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๑) อบต.คุณธรรม
บริหารงานตามหลักธรรม
มาภิบาล 
๒) ฝึกอบรมส่งเสริมการมี
คุณธรรม จริยธรรม แก่ 
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. 
๓) พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 
๔) บันทึกความดีถวายแด่
พ่อหลวง 
๕) มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกเริงรมย์” 
๖) ปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

- 
 
 

๒0,000 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

 1.2 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
ประชาชนทุกภาค
ส่วนในท้องถิ่น 

๑) ส่งเสริมความโปร่งใส
ต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบใน
ชุมชน 
๒) บ้านเมืองน่าอยู่เชิดชูคน
ดีมีจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
๓) รักน้ า รักปุา รักษา 
แผ่นดิน” ต าบลโคกเริงรมย์  
๔) ท าบุญตักบาตรวันพระ 
“พบกันวันพระ” 
๕) สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ในชุมชน 
๖) สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

 



๑๐ 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕65 หมายเหตุ 
งบประมาณ(บาท) 

 
 

๑.๓ การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็ก
และเยาวชน 

๑) โครงการเข้าค่ายอบรม
จริยธรรมแก่เยาวชน 
๒) โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชน อบต.โคกเริงรมย์  
(กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 
๓) โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนต าบลโคกเริงรมย์  
(กิจกรรม “ส่งเสริมการ
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”) 
 

30,000 
 
 

20,000 
 
 
 
 

         10,000 

 

 รวม 1๕ โครงการ ๒50,000  
2. การ
บริหาร
ราชการเพ่ือ
ปูองกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร 

๑) กิจกรรม “ ประกาศ
เจตจ านงต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร อบต.โคก
เริงรมย์”  
๒) กิจกรรมรณรงค์การ
ต่อต้านการทุจริตที่
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์
ว่าด้วยการปูองกันการทุจริต 
ระยะที่ ๓ 
 

- 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

 



๑๑ 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕65 หมายเหตุ 
งบประมาณ(บาท) 

 2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

๑) การท าข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
๒) มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล 
และหัวหน้าส่วนราชการ ใน
สังกัด 
๓) มาตรการที่มีความโปร่งใส่
ในการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือนและการพัฒนา
บุคลากร 
๔) มาตรการควบคุมการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๕) มาตรการพัฒนา
กระบวนการจัดหาพัสดุและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
๖) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
๗) ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
๘) มาตรการก าหนดขั้นตอน
และวิธีการให้บริการ
สาธารณะและการบริการ
ประชาชนให้เกิดความพึง
พอใจทัดเทียมกัน ไม่เลือก
ปฏิบัติ 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.3 มาตรการการ
ใช้ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

1) ลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ 
๒) มาตรการออกค าสั่ง
มอบหมายของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลและหัวหน้าส่วน
ราชการ 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 



๑๒ 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕65 หมายเหตุ 
งบประมาณ(บาท) 

๓) มาตรการในการเร่งรัด
ติดตามการปฏิบัติราชการให้
เป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ 

- 
 
 
 

 2.4 การเชิดชู
เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคล
ในการด าเนิน
กิจการการ
ประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นที่ประจักษ์  

๑) ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้าง/
พนักงานจ้าง ที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่น 
๒) กิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

- 
 
 
 
- 

    
 
 
    
 

 2.5 มาตรการ
จัดการในกรณีได้
ทราบหรือรับแจ้ง
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

1) มาตรการ “จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ” 
๒) มาตรการให้ความร่วมมือ
กับหน่วยตรวจสอบที่ได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแล การปฏิบัติราชการของ  
อบต.โคกเริงรมย์ 
๓) มาตรการการพัฒนาแผน
และกรบวนการจัดหาพัสดุ  
๔) มาตรการแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนเพ่ือด าเนินการเรื่อง
ให้แล้วเสร็จทั้งร้องเรียน
เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน
ร้องเรียนทุกข์        
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวม 19 โครงการ 1๐,000  
3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค

3.1 จัดให้มีและ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารในช่องทางที่
เป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน

1) จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูล
ข่าวสาร และมอบหมาย
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 ๒) จัดท าคู่มือบริการ

- 
 
 
 
 

 
 
 
     
 



๑๓ 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕65 หมายเหตุ 
งบประมาณ(บาท) 

ประชาชน ได้มีส่วนร่วม
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ทุกขั้นตอน 

ประชาชน และเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ 
3) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
๔) มาตรการ “การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและ
หลากหลาย” 
๕) กิจกรรม “การเผยแพร่
ข้อมูลข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และ
ทรัพย์สินของ อบต. และ
การรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
๖) มาตรการก ากับติดตาม
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
                   
 

 3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชาชน 
 

๑) มาตรการแก้ไขปัญหา
เหตุเดือดร้อนร าคาญด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๒) ปรับปรุงศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนและจัดให้มีตู้รับความ
คิดเห็น 
๓) มาตรการไต่สวน
ข้อเท็จจริง/สอบข้อเท็จจริง 
๔) มาตรการการรายงานผล
การสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียนและประชาชน
ทราบ 

๑๐,๐๐๐ 
 

 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 
- 
 
 
- 

 

 3.3 การส่งเสริมให้
ประชาชน 
มีส่วนร่วมบริหาร 
กิจการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑) อบต.พบประชาชนเพื่อ
รับฟังปัญหาและร่วมกัน
วางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒) การส่งเสริมสนับสนุน
การจัดท าแผนชุมชนและ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผน

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
- 
 
 

 



๑๔ 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ปี ๒๕65 หมายเหตุ 
งบประมาณ(บาท) 

ชุมชน 
๓) มาตรการแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง 
การส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดท าแผนชุมชน 
๔) มาตรการตรวจสอบโดย
คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 รวม ๑4  โครงการ ๔๐,000  
4. การ
เสริมสร้างและ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามท่ี
คณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 

๑) จัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี 
๒) การรายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปี ให้
ประชาชนทั่วไปรับทราบ
และร่วมตรวจสอบ 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 4.2 การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัติหรือการ
บริหารราชการ 
ตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการ
ได้ 

๑) มาตรการส่วนเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริการงานบุคคลเก่ียวกับ
การบรรจุแต่งตั้ง การ
โอนย้าย 
๒) การส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนผ่านกระบวนการ
ประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
คณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง ของ อบต. 
 
 

- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 



๑๕ 
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 4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

๑) อบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
๒) โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพด้านความรู้
เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่
ดีให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น 
๓) กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา
ท้องถิ่นให้สามารถ
ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ 
๔) กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อ
การปฏิบัติราชการของ 
อปท. 

๓0,000 
 
 
 

      ๕๐,๐๐๐ 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

 

 4.4 เสริมพลังการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อ
ต่อต้านการ ทุจริต 

๑) มาตรการเฝูาระวังการ 
คอรัปชั่นโดยภาคประชาชน
ต้านภัยทุจริต 
๒) กิจกรรมติดปูายรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์กรณีพบ
เหตุการณ์ทุจริตคอรัปชั่น 
๓) มาตรการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการ
ปูองกันการทุจริตของ อปท. 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ 

 

 รวม ๑1 โครงการ 16๐,000  
รวมทั้งสิ้น 59 โครงการ 460,000  

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
รายละเอียด 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

 
 
 

ส่วนที่ 3 
 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 
มิติที่ 1 การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
1.1   การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม : อบต.คุณธรรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. หลักการและเหตุผล 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี ( Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึก
ในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง             
อีกท้ังสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหา
เรื้อรังท่ีมีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยดังกล่าว 
ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ใน
ที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาค
ธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคน
ไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริต
คอร์รัปชั่น ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล  ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความ
รับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพและประประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไป
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของ
หน่วยงานองค์กรต่างๆ ของภาครัฐ   จึงนับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการ
ปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐนั้น ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายใน
องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยหลักความชอบธรรม ( Legitimacy) หลักความโปร่งใส 
(Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ( Accountability) หลักความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) และหลักการมีส่วนร่วม ( Participation) ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของ
ธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็นเครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรือ
องค์กรใดๆ จะต้องค านึงถึงกรอบเปูาหมาย วัตถุประสงค์แนวทาง หรือวิธีการด าเนินงานที่หน่วยงานองค์กร
สามารถปฏิบัติ เพื่อสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 
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 ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ จึงจัดท าโครงการ
อบต.คุณธรรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
และจริยธรรม 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ  
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร  
 4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม  
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ  
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.  25 65 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม 
 2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

******************************************************************* 
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ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม :  : ฝึกอบรม ส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม  แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การก าหนดคุณธรรมจริยธรรม และมาสร้างมาตรฐานจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ถือเป็นหัวใจที่ส าคัญยิ่งอีกอย่างหนึ่งของการท างานเป็นหมู่คณะ 
เพราะคุณธรรมจริยธรรม หมายถึงการประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้งด้านกาย วาจา ใจ ต่อตนเอง ผู้อ่ืน
และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรในหน่วยงานจากทุกส่วนท างานร่วมกันอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม การปฏิบัติงาน
ย่อมสามารถส าเร็จลุล่วงตามเปูาหมาย เกิดความมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบจากภาค
ส่วน เกิดความเชื่อม่ันและเชื่อถือในความสุจริตโปร่งใส จากประชาชนที่มารับบริการด้านต่าง ๆ จากองค์กร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้กับบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรปลอดทุจริต จึงได้ท าโครงการฝึกอบรม ส่งเสริม
การมีคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานเพ่ือ
ส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ เป็นองค์กรแห่งการต่อต้านและปลอดการทุจริต ตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรในสังกัด  
 ๓.๒ เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
 ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล และ
ลูกจ้างทุกระดับ ของ อบต.โคกเริงรมย์ 
 ๓.๔ เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดน าเอาแนวทางและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานและต่อต้านการทุจริตที่เกิดขึ้นในองค์การ 
 ๓.๕ เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม ของบุคลากรในหน่วยงานให้มีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ทั้งต่อ
เพ่ือนร่วมงาน ประชาชนทั่วไปและต่อผู้บังคับบัญชา 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรในสังกัด ขององค์การบริหารส่วนโคกเริงรมย์ ทุกภาคส่วนและทุกระดับ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดฝึกอบรม ส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ฝึกปฏิบัติธรรม 
เจริญสติตามหลักสูตรการปฏิบัติธรรมที่วิทยากรก าหนด 
7. ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 หลักสูตรฝึกอบรม และปฏิบัติธรรม ๓ วัน 
8. งบประมาณในการด าเนินการ 
 จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์   
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10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด  

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกิดความพอใจในการให้บริการและการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด
ของ อบต.โคกเริงรมย์  โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจมากว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้มาติดต่อราชการ 
 ผลลัพธ์ 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  เกิดจิตส านึกท่ีดีในการ
ให้บริการแก่ประชาชน และร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

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



๒๑ 

 

ล าดับที่ ๓ 
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม :  : พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤติของโลก
ที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ มีรากฐานส าคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ ให้เป็นคนดี ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อ านาจที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์ ต้องดูแลจัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
ต่อประเทศชาติ  
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ จึงเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาบุคคลากรในสังกัดเพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตว์ สุจริต มีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ประชาชน จึงได้จัดท า
โครงการส่งเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือปลูกจิตส านึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิตส่วนตัวและในการปฏิบัติราชการ 
 ๓.๒ เพ่ือให้พนักงานได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมใน
การเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกเริงรมย์ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ  
๖. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แบ่งเป็น ๓ แนวทาง คือ 
 ๖.๑ การจัดกิจกรรมบรรยายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกเริงรมย์ บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 ๖.๒ จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รักสามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปันและ
เห็นคุณค่าของการเสริมสร้างแห่งความดีมีคุณธรรม เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม หรือท าบุญถวายทาน
แก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น 
 ๖.๓ การจัดกิจกรรมท าบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่าง ๆ  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
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๒๒ 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ ์
 ๑๐.๑ พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต และการปฏิบัติงาน 
 ๑๐.๒ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วมในการ
สร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนรวม 
 ๑๐.๓ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  
 

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



๒๓ 

 

ล าดับที่ ๔ 
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม :   บันทึกความดีถวายแด่พ่อหลวง 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
 การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน โดยเฉพาะบุคลากรในองค์กร เป็นการสร้างระเบียบวินัยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละวันหากมีการจดบันทึกว่าได้ท าอะไรบ้าง จะเป็นการทบทวนและสามารถย้อนกลับมาเพ่ือ
พิจารณาปรับปรุงการท างานในแต่ละกิจกรรมได้ รวมถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา สามารถใช้เป็นหลักฐานในการ
อ้างอิงที่ใช้ในการประเมินผลงาน ยังส่งผลให้การประเมินเป็นที่ยอมรับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงาน
ด้วยความส าเร็จ ความซื่อสัตย์ สุจริต ลุล่วงหรือไม่อย่างไร และหัวหน้างานสามารถวางแผนต่อไปได้ ประเมิน
ทักษะและผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างได้ซึ่งจะส่งผลให้เห็นว่าค่าของคนอยู่ที่ผลงาน  หรืออาจจะมี
ผู้ร่วมงานอ่ืนมาอ่านแล้วมีกรณีศึกษาจากปัญหาที่เกิดข้ึนคล้ายกัน ท าให้ทราบถึงวิธีการแก้ไขเกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในองค์กร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์เห็นความส าคัญของการบันทึกประจ าวันดังกล่าว จึงได้จัดท า
สมุดบันทึกความดีพนักงานจ้างโดยให้พนักงานจ้างมีการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การควบคุมดูแล การปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นงานที่ได้รับมอบหมายและเกิดประโยชน์แก่องค์กร 
เป็นการสร้างระเบียบวินัย ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกท่ีดี ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
๓. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหัวหน้างาน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงาน  
 ๓.๒ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการติดตามงานที่พนักงานจ้างได้ปฏิบัติ  
 ๓.๓ เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ ซื่อตรงซื่อสัตย์ สุจริตต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างทุกประเภท ในสังกัด อบต.โคกเริงรมย์  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ก าหนดให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง พนักงานจ้างทุกประเภท ทุกคนเขียนสมุดการบ้าน โดย
บันทึกผลการปฏิบัติงานประจ าวันทุกวันและส่งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกวันจันทร์ 
 ๖.๒ รวบรวมเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารให้พิจารณาผลการปฏิบัติงานพนักงานประจ าปี  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.  25 65 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ มีการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามเปูาหมาย  
 ๑๐.๒ มีการติดตามผลงานท าให้สามารถทราบผลการท างานเมื่อเกิดปัญหาสามารถแก้ไขได้  
 ๑๐.๓ พนักงานจ้างท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เกิดความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ตามก าหนด 

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



๒๔ 

 

 
๑.๑.๒ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม 
ล าดับที่ ๕ 
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม :  มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกเริงรมย์   โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ชัยภูมิ  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง   ลงวันที่   1  ตุลาคม  2558  ก าหนดให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ 
อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรม  9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม,  มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และ
รับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท า
ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก
ปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ   พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดย
อาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม       
ตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557    ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกเริงรมย์  ควรน าแนวทางการด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนกอก  ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์
หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล โคกเริงรมย์   เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
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 3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ 
 3.5 เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  
6. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์   เพ่ือใช้เป็นค่านิยมส าหรับ
องค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ 
 ๖.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์   
เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วม รับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  

************************************************ 
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1.1.3  สร้างจิตส านึกและความตระหนักที่จะไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม :  ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยสถานการณ์การกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเก่ียวข้องจนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดข้ึนโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
หมายถึง สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่
ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเขาไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ  ทั้งในหน่วย
ราชการ รัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลผู้มีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพี่น้องหรือบริษัทท่ีตนมีส่วน
ได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการมิชอบ ทั้งนี้หมายรวมถึงความขัดแย้งกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  จึงได้ด าเนินโครงการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือ
ปูองกันการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 
๓. วัตถุประสงค์  
 ๓.๑ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓.๒ เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนแนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
๔. กลุ่มเป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๖.๑ แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดจากการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๖.๒ ประชุมคณะท างานฯ 
 ๖.๓ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและ
จัดการก้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งในส่วนของขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบต่าง ๆ ใน
การปฏิบัติงาน 
 ๖.๔ จัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  
 ๖.๕  จัดอบรมเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนและใช้ 
Application กฎหมาย ป.ป.ช. ในการทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจ 
 ๖.๖ จัดท ารายงานผล และข้อเสนอแนะของคณะท างานฯ ในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อ
สาธารณชน 
๗. ระยะเวลาการด าเนินการ 
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๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้รับเกียรติบัตร
ระดับพ้ืนฐานจากการทดสอบความรู้ความเข้าใจจาก Application กฎหมาย ป.ป.ช. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ของจ านวนบุคลากรทั้งหมดในองค์กร 
 ๑๐.๒ มีคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปูองกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน และรายงานผลรวมทั้ง
ข้อเสนอแนะในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

**************************************** 
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1.2 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
๑.๒.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม :  ส่งเสริมความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบใน
ชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึกเป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคม
ต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ และอยู่ใน
ภาวะจ ายอมหรือยอมรับได้กับการโกงทุกรูปแบบ ซึ่งท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบเหล่านี้ 
ไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างเต็มที่และมีกฎหมายที่ระบุถึงอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๖๖ 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม และ    
มาตร ๖๗  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล พระราชบัญญัติก าหนดและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 
๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง อาทิ (๑๐) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส นั้น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดท า
โครงการส่งเสริมความโปร่งใสต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบในชุมชน เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
และค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้ประชาชนหรือพลเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน รวมทั้งเป็น
การปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุด โดยการปลุกจิตส านึกให้ประชาชนรักความถูกต้อง มีความ
ซื่อสัตว์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิต
สาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการ
กระท าใด ๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
3. วัตถุประสงค์ 

๓.1 เพ่ือส่งเสริมและปลุกจิตส านึกร่วมกันให้แก่ประชาชน ส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม ที่มีความ
ซื้อสัตย์ สุจริต และต่อต้านร่วมใจปูองกันการทุจริตทุกรูปแบบ 

๓.๒ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่ประชาชนในสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและ
การโกง ส่งเสริมและสนับสนุนการมีค่านิยมร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชน ระดับผู้แทนชุมชนหรือระดับแกนน าชุมชน ในต าบลโคกเริงรมย์ จ านวน ๑๒ หมู่บ้าน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
6.  วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการฯ 
 ๖.๒ จัดท าเอกสารประกอบการอบรม 
 ๖.๓ จัดอบรมให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรมและติดตามผลการด าเนินงาน  
 ๖.๔ สรุปผลการด าเนินงานรายงานผล  
 



๒๙ 

 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ.  25 65 
8.  งบประมาณ 
 จ านวน  50,000  บาท  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

๑๐.๑ ประชาชนมีความตระหนักรู้ และมีจิตส านึกร่วมกันช่วยกันส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต และต่อต้านร่วมใจปูองกันการทุจริตทุกรูปแบบ 

๑๐.๒ ประชาชนในสังคมมีแนวคิดและทัศนคติที่ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกง
ทุกรูปแบบ และมีจิตสาธารณะช่วยกันส่งเสริมค่านิยมร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตในสังคม ท าให้สังคม 
ชุมชนมีความสุข 

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



๓๐ 

 

ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม :  บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคนดีมีจิตอาสาพัฒนาชุมชน   
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากปัจจุบันนี้ความเจริญทางด้านวัตถุได้เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้สังคมเกิดค่านิยมที่ให้
ความส าคัญกับอ านาจเงินทองมากกว่าที่จะให้ความส าคัญกับจิตใจและละเลยการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นจิต
สาธารณะส่งผลให้สังคมเกิดความเสื่อมโทรม องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ในฐานะหน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นท่ีมีความใกล้ชิดในการบริการสาธารณะแก่ประชาชน จึงจัดท าโครงการที่มีแนวคิดในการ
พัฒนา เพ่ือยกระดับจิตใจของบุคคลให้มีความเจริญและเป็นจิตสาธารณะเพ่ิมมากข้ึน ด้วยปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้
ที่เกิดขึ้นจึงได้จัดท าโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน โดยจุดเริ่มต้นของโครงการในครั้งนี้ คือ การท าความ
สะอาดพ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในบริเวณหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น ช่วยกันท าความสะอาดภายในหมู่บ้าน ซึ่งจะท าให้
หมู่บ้านน่าอยู่มากขึ้น และประการส าคัญเพ่ือปลูกฝังและหยั่งรากความเชื่อ ศรัทธา และรักถิ่นที่อยู่ช่วยกันดูแล
รักษาหมู่บ้านและชุมชน ตลอดจนหน่วยงานราชการ สถานที่อันใช้ในการสาธารณะประโยชน์ให้มีความสะอาด 
สวยงาม น่าอยู่  
3. วัตถุประสงค์ 

๓.1 เพ่ือให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้จักใช้เวลาว่างในการท าประโยชน์ที่เป็น
สาธารณะ หรือร่วมกิจกรรมหรือโครงการท่ีช่วยเหลือสังคม 

๓.๒ เพ่ือสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนในหมู่คณะของผู้เข้าร่วมโครงการได้ แสดงออกถึงการมีจิต
สาธารณะในการช่วยเหลือกิจการของชุมชน สังคม 

๓.๓ เพ่ือปลูกฝังและพัฒนาการสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ซึ่งเป็นการส่งเสริม
ให้เห็นคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่น และร่วมกันรักษาสาธารณประโยชน์และสาธารณูปโภคของชุมชน 
4. เป้าหมาย 

ประชาชนต าบลโคกเริงรมย์ ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ต าบลโคกเริงรมย์  
๖. วิธีด าเนินการ 

๖.๑ ขั้นตอนเตรียมการ ผู้ร่วมโครงการร่วมประชุมปรึกษาและหาข้อสรุปเพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ 
วางแผนงาน ก าหนดขอบเขตการท างานและก าหนดบทบาทหน้าที่การท างานของสมาชิกในโครงการจิตอาสา
เพ่ือพัฒนาชุมชน 

๖.๒ ขั้นปฏิบัติการ สมาชิกภายในกลุ่มติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านเพ่ือขออนุญาตในการปฏิบัติ
กิจกรรมในโครงการ และสมาชิกร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการด าเนินงานของโครงการที่ได้ ก าหนดไว้ 

๖.๓ ขั้นสรุปผลการด าเนินงาน เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนด าเนินโครงการได้สรุปผลการ
ด าเนินงาน เป็นความส าเร็จตามเกณฑ์การประเมินผล 

๖.๔ น าเสนอโครงการที่ได้มีการด าเนินงาน 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
   ปีงบประมาณ พ.ศ.  25 65 
8.  งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
 



๓๑ 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 -   เชิงปริมาณมีจิตอาสาพัฒนาชุมชนโดยสมัครใจจาก ๑๒ หมู่บ้าน ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน ได้เข้าร่วม
โครงการ 
 - เชิงคุณภาพผู้มีจิตอาสาได้ร่วมกิจกรรมหรือโครงการสาธารณประโยชน์ ตามโอกาสที่เหมาะสมในการ
ช่วยกันดูแลท าความสะอาดภายในหมู่บ้าน โดยการเก็บขยะ กวาดถนน ล้างท าความสะอาดสถานที่สาธารณะ
เป็นต้น 
 

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



๓๒ 

 

ล าดับที่ ๓ 
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม : “รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน” ต าบลโคกเริงรมย์ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จ             
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 8๗ พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559 เห็นชอบให้
มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้คนในชาติ           
ได้แสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน อีกทั้ง เป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณของทั้งสองพระองค์ให้แผ่
ไพศาลไปยังนานาอารยประเทศ และเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติเองในโอกาสอันเป็นมหามงคลและสนองแนว
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ าและปุา รวมทั้งเป็นการสร้างจิตส านึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้กับประชาชนได้ในระยะยาว จึงได้จัด
กิจกรรมต่อเนื่องในทุก ๆ  ปี  เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ      
ที่ทรงส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับชุมชน จึงได้จัดท าโครงการ 
“รักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน” ต าบลโคกเริงรมย์ ขึ้น  
3. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
 ๓.๒ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการโครงการ “รักน้ า รักปุา รักษาแผ่นดิน” ตามท่ีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ได้จัดท าขึ้น 
 ๓.๓ เพ่ือให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายแต่พ่อหลวงและสมเด็จแม่ของแผ่นดิน  
 ๓.๔ เพ่ือสร้างให้ชุมชนเกิดความรัก หวงแหนในทรัพยากรปุาไม้ และตระหนักถึงความส าคัญของการ
ปลูกต้นไม้ สร้างพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึนให้กับต าบลโคกเริงรมย์ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ๔.๑ เปูาหมายเชิงปริมาณ 
 -ปลูกต้นไม้ทั่วทั้งพ้ืนที่ต าบลโคกเริงรมย์  
  ๔.๒ เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 -ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลโคกเริงรมย์ร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
 -ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลโคกเริงรมย์ได้ร่วมกันด าเนินการตามโครงการ “รักน้ า รักปุา 

รักษาแผ่นดิน” ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 - ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลโคกเริงรมย์ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการปลูกต้นไม้ และ

เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ๕.๑ ตามแนวที่สาธารณะประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ต าบลโคกเริงรมย์ 
 ๕.๒ พ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่เอกชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ  
 ๕.๓ สถานที่ต่าง ๆ ที่เจ้าของพ้ืนที่ประสงค์ต้องการร่วมโครงการ  
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ ระยะที่ ๑ เสนอโครงการ จัดหาและเพาะพันธุ์ต้นไม้ 
 ๖.๒ ระยะที่ ๒ ประชาสัมพันธ์โครงการ  



๓๓ 

 

  -ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ข้าราชการ ผู้น าชุมชน ผู้น าหมู่บ้าน และประชาชนทุกหมู่บ้านในเขต
ต าบลโคกเริงรมย์เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๖.๓ ระยะที่ ๓ จัดกิจกรรมโครงการ  
  -จัดเตรียมสถานที่ปลูก หลุมปลูก  
  -ด าเนินการปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่เปูาหมาย/พ้ืนที่ร่วมโครงการ  
 ๖.๔ ระยะที่ ๔ ติดตามและประเมินผลโครงการ  
  -ประเมินผลความแล้วเสร็จของโครงการ  
  -รายงานผลส าเร็จของโครงการให้ผู้บริหารทราบ  
  รายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.  25 65 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณปีละ ๒๐,๐๐๐  บาท  
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ประชาชนได้ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
 ๑๐.๒ ประชาชนทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายแด่พ่อหลวงและสมเด็จแม่ของแผ่นดิน  
 ๑๐.๓ สร้างให้ชุมชนเกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรปุาไม้ และตระหนักถึงความส าคัญของการ
ปลูกไม้ และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน 
 ๑๐.๔ สร้างพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึนให้กับต าบลโคกเริงรมย์ 

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



๓๔ 

 

ล าดับที่ ๔ 
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม : ท าบุญตักบาตรวันพระ “พบกันวันพระ” 
2.  หลักการและเหตุ/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา จึงได้น าหลักค าสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักส าคัญใน
การด ารงชีวิตท าให้คนไทยสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนับตั้งแต่บรรพชน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางในการ
จัดงานต่าง ๆ ทั้งทางด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและอ่ืน ๆ วัดจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของ
พุทธศาสนิกชนและมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตหลายประการ ทั้งในด้านอุปนิสัย สังคมและประเพณี
วัฒนธรรม วิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยในอดีต พุทธศาสนิกชนนิยมไปวัดเพื่อท าบุญ ตักบาตรรถวายภัตตาหาร
อาหารแด่พระสงฆ์สมาทานศีล (รับศีล) ฟังพระธรรมเทศนา และบ าเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญจิตภาวนาที่วัด
สังคมไทยจึงมีพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจที่ส าคัญ เป็นหนึ่งในสามสถาบันหลักประกอบกับอ านาจ
หน้าที่ตามมาตรา ๖๗ ภายในบังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๘) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และพระราชบัญญัติก าหนดแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วน
ต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 
(๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  เห็นว่าการท าบุญทุกวันพระเป็นวัฒนธรรมที่งดงามที่
ควรสืบทอดและส่งเสริมให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป จึงได้จัดโครงการสืบสานวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
ท าบุญตักบาตรวันพระ “พบกันวันพระ” เพ่ือเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙  และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ รวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวราชกาลปัจจุบัน 
3.  วัตถุประสงค์ 

๓.๑ เพ่ือให้เด็กและเยาวชน บุคลากร และประชาชนต าบลโคกเริงรมย์ ได้มีโอกาสท าบุญร่วมกันในวัน
ธรรมสวนะ ได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ใกล้ชิดพระรัตนตรัย เข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมค าสอนทางศาสนา 
สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 

๓.๒ เพ่ือให้เด็กและเยาวชน บุคลากร และประชาชนต าบลโคกเริงรมย์ ได้ร่วมท าบุญเพ่ือเป็นการถวาย
เป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ รัชกาลปัจจุบัน 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
   เด็กและเยาวชน บุคลากร ประชาชนต าบลโคกเริงรมย์ เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกวันพระ  
5.  พื้นที่ด าเนินการ 
 วัดทั้ง  ๙  แห่ง ในพื้นที่ต าบลโคกเริงรมย์ 
๖.  วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ วางแผน นัดหมายผู้รับผิดชอบ ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน/เตรียมงาน  
 ๖.๒ ร่วมโครงการ เสนอโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ  
 ๖.๓ แบ่งงาน มอบหมายหน้าที่ ประชาสัมพันธ์โครงการ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น  
 ๖.๔ ด าเนินโครงการตามก าหนดการ (ท าบุญตักบาตรวันพระ/ฟังพระธรรมเทศนา)  
 ๖.๕ รายงานข้อมูลและสรุปปัญหา/สรุปผลการด าเนินโครงการ ให้ผู้บริหารและชุมชนทราบ  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.  25 65 



๓๕ 

 

 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

- กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๑๐.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 - เชิงปริมาณเด็กและเยาวชน บุคลากร ประชาชนต าบลโคกเริงรมย์ เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ       
๑๐๐ คน 
 - เชิงคุณภาพเด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการ ท าบุญทุกวันพระ ส่งเสริมกิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนาให้มีการปฏิบัติธรรมฝึกฝนจิตใจให้มีความสุขท่ีอ่ิมใจในธรรมและส่งเสริมด้านศีลธรรม
จริยธรรมให้เกิดข้ึนกับหมู่ชาวพุทธด้วยกัน 

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



๓๖ 

 

 
ล าดับที่ ๕ 
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามที่กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในกองทัพภาคท่ี ๒  ได้รับการอนุมัติแนวทางการ
ปฏิบัติงานการเสริมสร้างความมั่นคงในระดับหมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนงานของ คสช. องค์การบริหารต าบล  เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือการด าเนินงานตามแนวนโยบายของคณะรักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือ คสช.โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้างความมั่นคงในระดับหมู่บ้านและ
เสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อประเทศไทย และประวัติศาสตร์ชาติไทย  
 ๒. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๓. วิกฤตการณ์การเมือง เจตนารมณ์ของกองทัพบกในการแก้ไขปัญหา แนวทางการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท ์
 ๔. นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตาม Road map คสช. 
 ๕. ทฤษฎีการเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแนวนโยบายดังกล่าว องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  จึงได้จัดท าโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน เพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคงระดับหมู่บ้านให้เป็นไปตามแผนงานต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
 ๓.๑ เพ่ือให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในเขตพ้ืนที่ต าบลโคกเริงรมย์  
 ๓.๒ เพ่ือให้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ต าบลโคกเริงรมย์ ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม  
 ๓.๓ เพ่ือให้สร้างความรักความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ ระหว่างหน่วยงานราชการและ
ประชาชนทุกภาคส่วน 
 ๓.๔ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อประเทศ
ไทยและประวัติศาสตร์ชาติไทย 
 ๓.๕ เพ่ือให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้เข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ๓.๖ เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนต่อวิกฤตการณ์การเมือง เจตนารมณ์ของกองทัพบก
ในการแก้ไขปัญหาและแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
 ๓.๗ เพ่ือเป็นไปตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตาม Road map คสช. 
 3.8 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีการเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับผู้เข้าฝึกอบรม  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้เข้าฝึกอบรมจาก ๑๒ หมู่บ้าน  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
6. วิธีด าเนินการ 
 ตามตารางการฝึกอบรม  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 หลักสูตรฝึกอบรม จ านวน ๓ วัน  2 คืน (ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.  25 65) 
) 



๓๗ 

 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ปีละ 50,000  บาท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ เกิดความปรองดองสมานฉันท์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในเขตพ้ืนที่ต าบลโคกเริงรมย์  
 ๑๐.๒ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ต าบลโคกเริงรมย์ ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม  
 ๑๐.๓ เกิดความรักความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ ระหว่างหน่วยงานราชการและ
ประชาชนทุกภาคส่วน 
 ๑๐.๔ ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อ
ประเทศไทย และประวัติศาสตร์ชาติไทย 
 ๑๐.๕ ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้เข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม 
 ๑๐.๖ ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนต่อวิกฤตการณ์การเมือง เจตนารมณ์ของ
กองทัพในการแก้ไขปัญหา และแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
 ๑๐.๗ เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตาม Road map คสช. 
 ๑0.8 ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีการเมืองและการปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับผู้เข้าฝึกอบรม 
                                  ************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

 
 
๑.2.3 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ล าดับที่ ๖ 
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม : สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

โครงการอบรมให้ความรู้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน
ของราษฎร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปวางแผนปฏิบัติงานให้
ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบความทุกข์ยาก ด้อยโอกาสและยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่ว
ประเทศ โดยเน้นให้ผลการด าเนินงานตกถึงมือราษฎรโดยตรงเป็นเบื้องแรก ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง 
“พออยู่ พอกิน” และขณะเดียวกันก็เป็นการปูพื้นฐานไว้ส าหรับ “ความกินดี อยู่ดี ในอนาคต ” ด้วย ดังนั้น 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริจึงเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาราษฎรผู้ยากไร้ให้มีฐานะ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกล ทุรกันด ารและยากจนอย่างแท้จริง โดยมีหลักการส าคัญคือ การ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นขั้นตอนตามล าดับความจ าเป็น ประหยัด การพึ่งพาตนเอง ส่งเสริมความรู้ และ
เทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนั้น ยังมุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ชุมชนสามารถ
วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชุมชน สามารถวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และ
ความพร้อมของเกษตรกรได้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  จึงจัดท าโครงการอบรมให้ความรู้การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
โดยมีแนวทางตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มาประยุกต์
เผยแพร่ให้กับผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1  ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจนในต าบลโคกเริงรมย์  
 3.2  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการน าความรู้ที่ได้รับไปสร้างเป็นรายได้  
 ๓.๓ สร้างแนวความคิดและค่านิยมในการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 กลุ่มอาชีพ และผู้สนใจทั่วไป 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  ประชาสัมพันธ์โครงการในกลุ่มเปูาหมายรับทราบ  
 6.2  จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
 6.3  ศึกษาดูงานในสถานที่จริง  
 6.4  ฝึกปฏิบัติงานอย่างจริงจัง  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.  25 65 
  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ปีงบประมาณละ  ๕0,000  บาท 
 



๓๙ 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ๑๐.๑ ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๑๐.๒ ประชาชนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้จริงมีผลเป็นที่ประจักษ์  

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



๔๐ 

 

 
1.3  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
1.3.1 สร้างจิตส านึกและตระหนักในความซ่ือสัตว์สุจริต 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม : โครงการเข้าค่ายอบรมจริยธรรม แก่เยาวชน 
2.  หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา   
 เนื่องด้วยสังคมในสมัยปัจจุบันซึ่งเป็นสังคมแห่งยุคเทคโนโลยี ความทันสมัยและสิ่งยั่วยวนใจชวนให้
หลงใหล ท าให้คนสมัยนี้อยากลอง อยากรู้ อยากดู อยากเห็น อยากท าและอยากเป็น โดยไม่ค านึงถึงเรื่องความ
ปลอดภัยของตนเอง อีกทั้งยังขาดความคิด ใคร่ครวญให้ดี ในการตัดสินใจที่กระท าอะไรลงไป ปัญหาที่พบมาก
ที่สุดในปัจจุบันเกิดจาก การขาดศีลธรรมและจริยธรรมในสงคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหายาเสพติดให้โทษ ได้
กลายเป็นปัญหาสังคมและประเทศชาติอยู่ในปัจจุบัน แต่เพื่อเป็นการปูองกัน ห่างไกลจากยาเสพติดและ
อบายมุข จึงเป็นหน้าที่ของทุกฝุายที่จะกระท าตัวให้เป็นตัวอย่างบอกทางเดินที่รู้จักโทษของสิ่งเหล่านี้ และเพ่ือ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดข้ึนในใจ โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ จัดให้มีค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
เด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด เพื่อปลูกฝังทางด้านจิตใจ โดยให้มีความคิดอาศัยธรรมะขั้นพ้ืนฐาน มุ่งเน้น
ธรรมะท่ีจะต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ มีระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม 
คุณธรรมและความสามัคคี สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเองได้ สามารถพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต  
3.  วัตถุประสงค์   
 ๓.๑ เพ่ือให้นักเรียน ตระหนักถึงพระคุณของบิด ามารด าและครูอาจารย์   
 ๓.2   เพ่ือให้นักเรียน มีระเบียบ วินัย ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรมและความสามัคคี 
 ๓.3   เพ่ือส่งเสริมให้เพ่ือนักเรียน ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข 
 3.๔   เพ่ือให้นักเรียน มีการเรียนรู้ประวัติของพุทธศาสนา และปฏิบัติตามหลักศีลธรรม คุณธรรมและ
        จริยธรรมอันดีงาม ในทางพุทธศาสนา 
 3.๕   เพ่ือให้นักเรียน น าเอาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเองได้  
4.  เป้าหมาย 
 นักเรียน  ชั้นประถมศึกษา ปี 4 – 6  ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ต าบลโคกเริงรมย์  จ านวน  ๑00  คน  
5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 5.1  จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  
 5.2   ประสานงานคณะวิทยากร  
 5.3  ด าเนินการตามโครงการ  
 5.4   แจ้งโรงเรียนส่งนักเรียนเข้ารับการอบรม เชิญ แขกผู้มีเกียรติ ผู้น าชุมชน 
 5.5   สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ  
6. พื้นที่ด าเนินการ 
 ค่ายอบรมตามที่ อบต.ก าหนด 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณปีละ 30,000  บาท  
8. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.  25 65 
 
 



๔๑ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  นักเรียน ตระหนักถึงพระคุณของบิด ามารด าและครูอาจารย์  
 ๒.   นักเรียน มีระเบียบ วินัย ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรมและความสามัคคี 
 ๓.   นักเรียน ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข 
 ๔.   นักเรียน มีการเรียนรู้ประวัติของพุทธศาสนา และปฏิบัติตามหลักศีลธรรม คุณธรรมและ      
      จริยธรรมอันดีงาม ในทางพุทธศาสนา 
 ๕.   นักเรียน น าเอาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเองได้  

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



๔๒ 

 

 
ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลโคกเริงรมย์ 
           (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

ในปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหาที่
สะท้อนวิกฤตการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนั้นคนในสังคม
ต้องมีค่านิยมในการรักความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนา
ต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) 
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง ดังนี้ (9)  จัดการศึกษา (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และ
มาตรา 25 ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  พิจารณาเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ
สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลโคกเริงรมย์  (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพื่อเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะเป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพ และเป็นการปูองกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้ผลที่สุด โดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและ
เยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิด ปฏิบัติต่อตนเอง
และผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม      
มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใดๆ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
 3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกง
ทุกรูปแบบ 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม 
4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์    
  
 



๔๓ 

 

เชิงคุณภาพ 
 เด็กเกิดความตระหนักรู้ สามารถแยกแยะถูก ผิด ชั่ว ดี สามารถน าความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับ
ใช้กับตนเอง และสังคมส่วนรวมได้อย่างมีความสุข 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  
 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
 5.3 ด าเนินการตามโครงการ  
 5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ  
6. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
7. งบประมาณด าเนินการ 
 20,000  บาท  
8. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.  25 65 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์   
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 เด็กและเยาวชนได้รับการปลูกฝังให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
 10.2 เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่นและการโกงทุก
รูปแบบ 
 10.3 เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม 

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



๔๔ 

 

 
ล าดับที่ ๓ 
1. ชื่อโครงการ  :  โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลโคกเริงรมย์  
                      (กิจกรรม “ส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 
2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 

เนื่องจากปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยได้รับผลกระทบจากหลายๆ ด้าน ที่ท าให้เกิดปัญหาเช่น 
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กและ
เยาวชนไทยไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา สนใจแต่วัตถุนิยม ไม่รู้จักการประมาณตน ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อ
อนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรท าให้เด็กและเยาวชนรู้จักความพอเพียง ปลูกฝังอบรม บ่มเพาะให้เด็กและ
เยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาถ่ายทอด เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เห็น
คุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยม ความเป็นไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  พิจารณาเห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคต
ของชาติ จึงได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนต าบลโคกเริงรมย์  (กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) ขึ้น เพื่อปลูกฝังแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กและเยาวชน เป็น
การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ที่เกิดขึ้น และเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน มีจิตส านึก
รักษ์สิ่งแวดล้อม และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม ค่านิยมความเป็นไทย  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พุทธศักราช 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 66 
องค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และ
มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล (5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้
พิการ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัดการศึกษา (10) การสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทย
ให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน 
และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
 



๔๕ 

 

4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 เด็กและเยาวชนต าบลโคกเริงรมย์  จ านวน  100   คน  
 เชิงคุณภาพ 
 เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู้ รู้จักการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปัน และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 5.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  
 5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร  
 5.3 ด าเนินการตามโครงการ  
 5.4 สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ  
6. พื้นที่ด าเนินการ 
 กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
7. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณปีละ 10,000 บาท  
8. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.  25 65 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  เด็กและเยาวชนสามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 10.2  เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได ้
 10.3  เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และแบ่งปัน และรู้จักอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

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



๔๖ 

 

 
มิติที่  2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
2.1  แสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
ล าดับที่ ๑ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการกิจกรรม  “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์” 
2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว      
3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่ เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 256๑ จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
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) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี ส่วนการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าท่ีจ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้าง
ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องในท านอง
เดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความเป็นไปได้
สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาสหรือ
ช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนท างานในหน่วยงาน
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ราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจ
เป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล  บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  และยกระดับมาตรฐานในการ
ปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ ทั่วประเทศต่อไป  
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วย
การจัดท าแผน ปฏิบัติการปูองกันการทุจริตในองค์กร รวมถึงการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารต่อสาธารณชนในพ้ืนที่ต าบลโคกเริงรมย์ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1  ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย  1  ฉบับ   
 4.2  มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 4.2  แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4  ปี  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6.2  ประชุมหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง  
 6.3  จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
 6.4  ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
 6.5  จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
 6.6  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 
 6.7  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต  
 6.8  รายงานผลการด าเนินงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ   
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน  
    อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ 
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 10.2 ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการ
ทุจริตของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

************************************** 
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ล าดับที่ ๒ 
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการรณรงค์การต่อต้านการทุจริตที่ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต ระยะท่ี 3  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.2560-2564) มุ่งสู่
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบโดยได้รับความร่วมมือจากฝุายการเมืองหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาจิและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศโดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลัก
เพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ ในปี พ.ศ.2565 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานในพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.2560-2564) จึงได้ก าหนดแนวทางการรณรงค์ด้านการทุจริตขึ้น เพื่อให้สามารถแปลง
แผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.2560-2564) ไปสู่การปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ 
๓. วัตถุประสงค์ 
 ๓.๑ เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เน้นย้ า และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน การต่อต้านการ
ทุจริตแก่คณะผู้บริหารท้องถิ่นสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ าตลอดจนพนักงาน และประชาชนทั่วไป เด็ก
นักเรียน เยาวชนในพื้นท่ีต าบลโคกเริงรมย์ 
 ๓.๒ เพ่ือกระตุ้นเตือนและเน้นย้ าการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาการทุจริต ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักรู้ในการปรับพฤติกรรม โดยไม่ยอมรับการโกงทุกรูปแบบและคอยเฝูาระวังการทุจริตมิให้เกิดข้ึน
ในสังคม 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานและประชาชนทั่วไป เด็กนักเรียนเยาวชนใน
พ้ืนที่ต าบลโคกเริงรมย์ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ต าบลโคกเริงรมย์ 
๖. วิธีด าเนินการ 
 ๖.๑ รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตส านึก ด้านการต่อต้านการ
ทุจริตอาทิกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๓/๗ สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปลูกจิตส านึกและน าออกเผยแพร่โดยสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ 
 ๖.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดผ่านโครงการ/กิจกรรมและสื่อช่องทางต่าง ๆ  
 ๖.๓ จัดกิจกรรมหรือร่วมกิจกรรมการรณรงค์ตามนโยบายที่ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนดหรือขอความ
ร่วมมือ โดยเชิญชวนมวลชนเปูาหมายมาร่วมและท ากิจกรรมร่วมกันตามโอกาสและนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติที่
ก าหนด 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
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๘. งบประมาณด าเนินการ 
 จ านวน ๑๐,๐๐๐  บาท  
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๙. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ตัวชี้วัด ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการฝุายประจ า ตลอดจนพนักงานและประชาชน
ทั่วไป เด็กนักเรียน เยาวชนในพื้นท่ีต าบลโคกเริงรมย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ 
 ผลลัพธ์ มีกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ด้านการต่อต้านการทุจริต ให้เป็นรูปธรรม สามารถกระตุ้น
เดือนและเน้นย้ าการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตได้ กลุ่มเปูาหมายมีการปรับพฤติกรรมในการไม่ยอมรับการ
โกงทุกรูปแบบและคอยเฝูาระวังการทุจริตมิให้เกิดข้ึนในสังคม 

******************************************* 
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2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
2.2.1  สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม ท้ังในเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง 
โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง/เงินเดือน และมอบหมายงาน 
ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : การท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    โคกเริงรมย์ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการ จึงได้มีการประกาศใช้พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจ าท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่าง
น้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน อีกท้ังเพ่ือเป็นกามุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
คุณภาพการให้บริหาร เพื่อประโยชน์การก ากับการปฏิบัติราชการจึงต้องจัดท าความตกลงการปฏิบัติราชการ
เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งปฏิบัติงานตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ได้มีการท าข้อตกลงและติดตาม
ผลการปฏิบัติราชการโดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกเริงรมย์ กับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ และหัวหน้าส่วนราชการโดยให้มีการลงนามจัดท า
ข้อตกลงทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกเริงรมย์ 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
 ๓.๒ เพ่ือให้ส่วนราชการทุกส่วนมีความเข้าในเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการและรายละเอียดการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๓.๓ เพ่ือเป็นแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
 ๓.๔ เพ่ือให้หน่วยงานเตรียมเอกสารหลักฐานตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบผล
การปฏิบัติราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ลงนามกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร โดย
บันทึกข้อตกระหว่าง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ กับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ กับ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด 
 ๖.๒ จัดให้มีการประชุมคณะท างานเพ่ือคัดเลือกตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการ  
 ๖.๓ จัดท าประกาศตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ตามมิติดังนี้  
  -การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชน  
  -การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  
  -การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  
  -การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
  -การอ านวยความสะดวกและสนองตอบความต้องการของประชาชน  
  -การพัฒนาความรู้และประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.  25 65 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส่วนราชการทุกส่วน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีก าหนด 
 ๑๐.๒ มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการและรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
กรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ๑๐.๓ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ได้รับการบริการที่ดีสะดวกรวดเร็วขึ้น  
 ๑๐.๔ เกิดความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดีและความร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 

 
********************************************* 
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ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด  
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบล   เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ. 2537    หน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
หน้าที่ตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล นั้น มักจะ
ประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยู่กับฝุาย
ผู้บริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้า
หน่วยงาน ระดับส านัก กอง และฝุายต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการ ท าให้การบริการเกิด
ความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความ
สะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การบริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า   ตามพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537    ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่ในการ
สั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล   และเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานส่วนต าบล  และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจ
มอบหมายการปฏิบัติราชการให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   ที่ได้รับแต่งตั้งในการสั่งหรือการ
ปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้   และก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล  รองจากนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เป็นไปตามนโยบาย และ
อ านาจหน้าที่อ่ืน ตามท่ีมีกฎหมาย ก าหนด หรือตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มอบหมายประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบิหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล   
 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก จึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน  
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
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 3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และ
หัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มอบหมายให้รององค์การ
บริหารส่วนต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   และหัวหน้า
ส่วนราชการ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ  สามารถบังคับใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ 
 6.2  จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 
 6.3  จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
 6.4  ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.  25 65 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  มีค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ
สั่งการต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นลายลักษณ์อักษร และบุคลากรในองค์กรรับทราบ ถือปฏิบัติ 
 ๑๐.๒  มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
 ๑๑.๓ มีกลุ่มของเจ้าหน้าที่หรือกลไกการเสนอความเห็นของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่สามารถน าเสนอ
ความเห็นต่อผู้บริหารเพื่อให้เกิดการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใส่ ตรวจสอบได้และมีความเป็นธรรม 

************************************** 
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ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการที่มีความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและการ
พัฒนาบุคลากร 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2545 ลงวันที่ 24 เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2545           
ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบล ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของกิจกรรมการสร้าง
ความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนข้ัน เลื่อนเงินเดือน และการเลื่อนต าแหน่ง มีความ
โปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 เพ่ือขจัดหรือปูองกันปัญหาการร้องเรียน ร้องทุกข์ กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม ด้านการเลื่อนขั้น
เลื่อนเงินเดือน และการเลื่อนต าแหน่ง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ข้าราชการ  พนักงานครู อบต.  ลูกจ้างประจ า  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจ า   โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการ  และ
หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล ที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็น
เลขานุการ 
 6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  โดยประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ หัวหน้าส่วนเป็นกรรมการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่
เป็นเลขานุการ 
 6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล  เพ่ือ
กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาไว้โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล  
รวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่คณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. และลูกจ้างประจ า 
 6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู และลูกจ้างประจ า  
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู อบต. เสนอมา โดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่
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ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดชัยภูมิ    เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2545  ลงวันที่  24  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.2545 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ช่วงระยะเวลา  มีนาคม - เมษายน และ กันยายน – ตุลาคม ของทุกปี  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  
 งานบริหารงานบุคคล  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 การพิจารณาการเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน และการเลื่อนต าแหน่ง มีความโปร่งใส เป็นธรรม
ตรวจสอบได้มีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานงานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
 ๑๐.๒ ไม่มีปัญหาการร้องเรียน ร้องทุกข์ บุคลากรทุกคนได้รับความเป็นธรรม ด้านการเลื่อนขั้น เลื่อน
เงินเดือน และการเลื่อนต าแหน่ง มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

***************************************** 
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2.2.2   สร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของทางราชการ โดยยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
ล าดับที่ 4 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการการควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  จัดท าทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามข้ันตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท า
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์อย่างยิ่ง   
3. วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือก าหนดให้มีมาตรการในการปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือท่ี
เกี่ยวข้อง 
 ๓.๒ เพ่ือก าหนดให้มีมาตรการในการเอื้อประโยชน์ต่อตนหรือพวกพ้อง  
 3.3 เพ่ือให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างรายโครงการให้สาธารณชนทราบผ่านเว็ปไซต์ หรือสื่อ
ช่องทางอ่ืนที่หลากหลาย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากร กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์   
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ก าหนดขั้นตอนของระเบียบประกาศกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง และแจ้ง
เวียนเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทราบเพ่ือถือปฏิบัติ 
 ๖. 2 จัดท าและบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน ลงในระบบคอมพิวเตอร์ e-laas รวมทั้งทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้ให้
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 6.3 รายงานข้อมูลทางการเงินการาคลังให้ผู้บริหารทราบเป็นปัจจุบันครบถ้วนใช้เป็นเครื่องมือในการ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแม่นย า 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.  25 65 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
 
 



๕๘ 

 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  มีมาตรการในการปูองกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ
และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑0.2 มีมาตรการในการเอื้อประโยชน์ต่อตนหรือพวกพ้องลดหรือปูองกันความเสียหายที่อาจจะเกิด
กับราชการ 
 10.3 มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างรายโครงการให้สาธารณชนทราบผ่านเว็บไซต์หรือสื่อ
ช่องทางอ่ืนที่หลากหลายมากข้ึน ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ 

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



๕๙ 

 

ล าดับที่ 5 
1. 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการพัฒนาระบบการจัดหาพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง 
 3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  
 3.3 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
 3.4 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
 3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
 3.6 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 ผู้อ านวยการกองคลัง  เจ้าหน้าที่กองคลัง 
 4.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง  
 6.2  จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและคิดเป็นร้อยละของจ านวนโครงการและร้อยละของจ านวน
งบประมาณ 
 6.3  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
 6.4  สรุปปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
 6.5  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
 6.6  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี  
 6.7  เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.  25 65 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ  
 10.2 ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
 10.3 ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน 

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



๖๐ 

 

ล าดับที่ 6 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ
ด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและการจัดท า
บริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น ดังนั้นการที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้องบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
   เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23        
ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์
และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับ
ประกอบกัน 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  เป็นไปอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้อง
จัดท าโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดซื้อ – จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  ทุกโครงการและกิจกรรม 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
 3.3 เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล     
โคกเริงรมย์  ที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์  หนังสือราชการ และระบบเสียงตามสาย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  และชุมชนต่างๆ ภายในเขตพ้ืนที่ต าบลโคกเริงรมย์  
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้  
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  



๖๑ 

 

 6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ของเทศบาล ได้แก่ ทาง
เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบเสียงตามสาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  
 6.3 สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.  25 65 
  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของโครงการ
ที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
 10.2 การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน  
 10.3 สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้  

**************************************** 
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2.2.3  สร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะ/บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ล าดับที่ 7 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2535 แก้ไขถึงปัจจุบันและหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ อบต. เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี การจัดซื้อจัดจ้าง การ
ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดและ
สามารถตอบสนองความต้องการในบริการสาธารณะของประชาชนอย่างแท้จริง จึงต้องมีการจัดท าโครงการ
ส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการว่ามีความพึงพอใจต่อการให้บริการมากน้อยเพียงใด 
 เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
โดยใช้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน การตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 ที่ก าหนดให้การบริการบ้านเมืองท่ีดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ เกิดความคุ้มค่าในเชิงการภารกิจของรัฐ ประชาชนได้รับมอบอ านวยความสะดวก และได้รับการ
ตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความโปร่งใสในการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน 
 ดังนั้น เพื่อให้การบริการสาธารณะของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ เป็นไปอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้  เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้อง
จัดท าโครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ โดยด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการสร้างความโปร่งใส ในการให้บริการสาธารณะ ประชาชนให้เกิดความพึงพอใจ  
 3.2 เพ่ือสร้างความส านึกและตระหนักให้แก่บุคลากร ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการโดยยึดประโยชน์
สุขของประชาชน 
 3.3 เพ่ือเป็นการปรับปรุงและพัฒนาด้านบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
 3.4 เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาร้องเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงาน  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดจ้างสถาบันการศึกษาในระดับศึกษาท่ีได้รับการรับรอง ท าการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่
รับบริการ ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  จ านวน ๑ ครั้งต่อปี 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์และทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตพ้ืนที่ 
๖. วิธีการด าเนินการ 
 ๖.๑ จัดท าโครงการและขออนุมัติด าเนินงาน จัดจ้างสถาบันฯ ตามระเบียบฯ 
 ๖.๒ ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากปากประชาชนที่เคยรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกเริงรมย์ 
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 6.3 สรุปและประมวลผล การส ารวจความพึงพอใจ  
 6.4 ปิดประกาศผลการส ารวจความพึงพอในให้ประชาชนทั่วไปทราบ  
 6.5 น าผลการส ารวจความพึงพอใจมาปรับปรุงกระบวนการท างานด้านบริการสาธารณะ เพื่อ
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.  25 65 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
๑0. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ประชาชนสามารถได้รับการบริการ ด้วยความพึงพอใจ 
 10.2 ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนที่เคยรับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบล 
โคกเริงรมย์ 
 10.3 สรุปและประมวลผล การส ารวจความพึงพอใจ 
 10.4 ปิดประกาศผลการส ารวจความพึงพอใจให้ประชาชนทั่วไปทราบ  
 10.5 น าผลการส ารวจความพึงพอใจมาปรับปรุงกระบวนการท างานด้านบริการสาธารณะ             
เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

*********************************************** 
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ล าดับที่ 8 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการก าหนดขั้นตอนและวิธีการให้บริการสาธารณะและการ
บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  บริหารจัดการโดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยด าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมช่วยเหลือประชาชน ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกเริงรมย์  เป็นศูนย์บริการประชาชนในการติดต่อ สอบถามข้อมูล ยื่นค าขออนุมัติ อนุญาตในเรื่องที่เป็น
อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  ติดตามความคืบหน้า และแจ้งผลการด าเนินการให้
ประชาชนผู้รับบริการทราบ โดยมีการปรับระบบการท างานแต่ละกระบวนงานเพื่อให้มีระบบบริการที่เชื่อมต่อ
ระหว่างศูนย์บริการร่วมกับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ทั้งในด้านเอกสาร การส่งต่องาน ระบบการรับเงิน และ
ก าหนดระยะเวลาด าเนินการของแต่ละกระบวนงาน ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยอ านวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน ใช้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ เพื่อให้บริการตามล าดับ จัดสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพื่อ
ให้บริการที่ดีกับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  ยังบริหารจัดการบริการสาธารณะ ตามเกณฑ์
มาตรฐานการปฏิบัติราชการของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน 
ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบระบายน้ า, ด้านน้ าเพื่อการบริโภค, ด้านการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริมผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริม ผู้ด้อยโอกาส, ด้านงาน
สาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริมอาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทา สาธารณ
ภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการจัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน การก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด  การจัดการน้ าเสีย แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) โดยในขั้นตอน กระบวนปฏิบัติภารกิจ ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ และเพ่ือเป็นมาตรการในการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชัน    
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือก าหนดแนวทางและจัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
 3.2 เพ่ือเป็นมาตรการในการด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ
โดยเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติและปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่น าเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้โปร่งใสมีประสิทธิภาพ  
 3.4 เพ่ือก าหนดให้มีการแสดงขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ และข้อมูลที่จ าเป็นอย่างชัดเจน  
 3.5 มีการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของการให้บริการและน ามาปรับปรุงการให้บริการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ทุกส านัก/กอง  ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียม
กันและไม่เลือกปฏิบัติ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
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6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่
เลือกปฏิบัติ  ให้ได้มาตรฐานทั้ง 17 ประเด็น (ด้านถนน ทางเดิน และทางเท้า, ด้านไฟฟูาสาธารณะ, ด้านระบบ
ระบายน้ า, ด้านน้ าเพื่อการบริโภค,  ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน, ด้านการส่งเสริมกีฬา, ด้านการส่งเสริม
ผู้สูงอายุ, ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส, ด้านงานสาธารณสุข, ด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี, ด้านการส่งเสริม
อาชีพ, ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น, 
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว, ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ด้านศึกษา และด้านการ
จัดบริการสาธารณะ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (การแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน การก าจัด
ผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ า การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งก าเนิด การจัดการน้ าเสีย 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่) 
 6.2 ประเมินมาตรฐาน/รายงานผลการด าเนินกิจกรรม  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.  25 65 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบ  
 ทุกส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจและเผยแพร่ต่อสาธารณชนระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนที่เพ่ิมข้ึน โดยสามารถสร้างความโปร่งใส่ในการบริการสาธารณะให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ
โดยเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
 10.2 มีมาตรการในการด าเนินการปฏิบัติงานบริการสาธารณะและมาตรการปูองกันการทุจริต
คอร์รัปชั่น 
 10.3 เจ้าหน้าที่สามารถน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 
 10.4 ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน ระยะเวลา อัตราค่าบริการ และข้อมูลที่จ าเป็นในการรับบริการ
จากรัฐ 
 10.5 ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง มีความพึงพอใจต่อบริการและเสนอความเห็นได้โดย
หน่วยงานสามารถน ามาปรับปรุงการให้บริการได้ 

********************************************** 
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2.3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
2.3.1 มีการจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอน เปิดเผย ณ ที่ท าการและในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ” และเพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดย
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกใน
การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นงานให้บริการจึง
เป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องร่วมกันปรับปรุง
และแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด เมื่อประชาชนมา
รับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมถึงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ท าให้
เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ืองานบริการที่มีคุณภาพ 
ทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ให้กับประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
 3.2  เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได ้
 3.3  เพ่ือปรับทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
 3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผล
การด าเนินงานได ้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  และผู้ที่มาติดต่อราชการ  
 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  
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 6.2 จัดให้มีการประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
 6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกัน 
 6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
  6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน  
  6.4.2 ปรับปรุงปูายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแก่ประชาชน  
  6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
  6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน  
  6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ 
  6.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการให้บริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
  6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน  
 6.5   มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ  
 6.6   มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพื่อน าจุดบกพร่องใน
การจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.  25 65 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง  
 10.2  สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้  
 10.3  มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ ในด้านการบริการประชาชนผู้มา
ติดต่อขอรับบริการ 
 10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใสสามารถวัดผลการ
ด าเนินงานได้ 

************************************ 
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2.3.2 มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดของผู้มีอ านาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ล าดับที่ ๒ 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการการออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล  และหัวหน้าส่วนราชการ 
2. หลักการและเหตุผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท า บริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ทั้งท่ีเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้าที่ตามกฎหมายอื่นท่ีก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่
ต้องท าอีกมากมาย ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล นั้น มักจะประสบปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจาก
ภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝุายบริหาร ไม่มีการกระจายอ านาจ หรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการ 
อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับส านัก กอง และฝุายต่างๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการ
ให้บริการ ท าให้การบริการเกิดความล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการ
กระท าการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อม
ประสิทธิภาพ 
 เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การ
บริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537  และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  ที่ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  มาตรา  59  ก าหนดให้นาย
องค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าที่ในการสั่ง  อนุญาต  และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล  และมาตรา  60  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย  และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  อ านาจหน้าที่ในการสั่งหรือปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
ให้เป็นไปตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามล าดับที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งไว้เป็น
ผู้รักษาราชการการณ์แทน ถ้าไม่มีรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้รักษาราชการแทน ในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือ
ค าสั่งใด แต่งตั้งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่างใด ให้ผู้รักษา
ราชการแทนท าหน้าที่กรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในระหว่าง
รักษาราชการแทนด้วย อ านาจหน้าที่ในการสั่ง การอนุญาต อนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะพ่ึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่ง หรือ
มติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค าสั่ง หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น ไม่ได้ก าหนดในเรื่องการมอบอ านาจไว้เป็นอย่างอ่ืน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
อาจมอบอ านาจโดยท าเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การ
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บริหารส่วนต าบลก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์กรบริหารส่วนต าบลหรือรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติ
ราชการแทนให้ท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก              จึง
จ าเป็นต้องมีมาตรการ การมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการจากหน่วยงาน  
 3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ  
 3.4 เพ่ือปูองกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เป้าหมาย 
 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และ
หัวหน้าส่วนราชการ จ านวน ๔ ฉบับ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมายให้รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และ
หัวหน้าส่วนราชการ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับและหนังสือ  
สั่งการ 
 6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 
 6.3 จัดท าประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
 6.4 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายในทุกเดือน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.  25 65 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 ผลผลิต 
  มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ฉบับ  
 10.2 ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี  
  - ประชาชนได้รับความสะดวก และลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการทุจริต  

************************************* 
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ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  : มาตรการในการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตาม
ระเบียบของทางราชการ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การปฏิบัติราชการขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความเต็มใจและมี
ความรู้ความสามารถในต าแหน่งหน้าที่ของตนเอง ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมี
มาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบการ
ท างานได้ ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส
และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงประกอบกับพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 67 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีและค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการและการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบการท างาน จึงได้จัดให้มี
มาตรการในการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ เพื่อก ากับการ
ปฏิบัติงานและติดตามผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการในการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
 3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีความทันเวลาถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ ปูองกันการแสวงหา
ประโยชน์จากการในการปฏิบัติราชการ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 จัดท ามาตรการปูองกันทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท ามาตรการในการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และ
เผยแพร่ ตลอดจนบังคับใช้ให้เป็นรูปธรรม 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.  25 65 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 มีการประกาศเผยแพร่มาตรการในการเร่งรัดติดตามการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ มีการถือปฏิบัติจริงและผลการปฏิบัติราชการมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพมากขึ้น 
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2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
  2.4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : ยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ท่ีมีผล
การปฏิบัติงานดีเด่น 
2. หลักการและเหตุผล 
 การสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในสังคมและหน่วยงาน ถือเป็นการสร้างรากฐานอันส าคัญใน
การพัฒนาสังคมสู่ความเป็นสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชน 
ตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ของตนเอง การมีคุณธรรมจริยธรรมวิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ สุจริตและเสียสละ
เพ่ือส่วนรวมถือเป็นหลักฐานส าคัญในการท าความดี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรภายในสังกัดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ปฏิบัติงานด้ายความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างแก่
บุคคลทั่วไป  
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ จึงได้จัดท าโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบล/
ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่ายกย่อง โดยมอบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลดังกล่าวใน
วันที่ 19 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันท้องถิ่นไทย 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจกับพนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้าง/พนักงานจ้างที่ท าคุณประโยชน์สร้าง
ชื่อเสียง หรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
 3.2 เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับ พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต
มุ่งม่ัน และตั้งใจปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมาย 
 3.3 เพ่ือเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทั่วไปทราบ บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูและ
ปฏิบัติตนสมกับเป็นบุคลากรหน่วยงานรัฐที่ต้องตั้งม่ันในการให้บริการประชาชน โดยมีทัศนคติที่ดีวิธีคดวิธีการ
ท างาน โดยค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1 พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์  
 4.2 พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง ผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต อุทิศเวลา เพ่ืองานราชการ  
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ  

6.2 จัดให้มีการประชุมชี้แจง การด าเนินกิจกรรมเพื่อสร้างหลักเกณฑ์และมาตรการร่วมกันในการ
พิจารณาคัดเลือกบุคคล 

6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการท างานพิจารณาคัดเลือก 
6.4 ด าเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ 
6.5 ด าเนินการจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณพร้อมโล่รางวัล ในวันท้องถิ่นไทย 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.  25 65 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
10. ตัวช้ีวัด/ผลสัมฤทธิ์ 
 10.1 พนักงาน อบต.ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ มี
จิตส านึกและทัศนคติที่ดีในการให้บริการประชาชน 
 10.2 บุคคลที่ได้รับการยกย่อง เชิดชู มีขวัญและก าลังใจที่จะท าคุณความดีต่อไป  

********************************************* 
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ล าดับที่ 2  
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง  
๒. หลักการและเหตุผล 

 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเม่ือ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการเกษตรในสมัยก่อน เกษตรกรจะท าการผลิต เพื่อการ
บริโภคโดยอาศัยธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมมีการปลูกพืชหลากหลายชนิดคละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น
พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมามีการพัฒนาเป็นการเกษตรเพื่อการบริโภค และจ าหน่าย
ท าให้ต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอกมากข้ึน ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นประกอบกับเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ท าให้ต้องหันกลับมาท าการเกษตรเพื่อการบริโภคและจ าหน่ายในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง
การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็นการเกษตรแบบพ่ึงพาตนเองเป็น
การใช้พื้นท่ีเล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ ปลอดภัยจากการใช้สารเคมีและสารพิษตกค้างท าให้สภาพแวดล้อมของ
บริเวณบ้านน่าอยู่น่าอาศัย และที่ส าคัญสามารถใช้บริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวแทนที่
จะซื้อจากตลาดและเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนสามารถขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจากการด าเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล าดับแรก จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นตัวอย่าง ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งให้มีรายได้จากกิจกรรมอื่นทดแทนอย่างยั่งยืน จึงได้จัดท ากิจกรรมเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรประจาศูนย์เรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริศูนย์สาธิตเกษตรผสมผสานอีกท้ังยังเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรได้น้อมน า แนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ มาใช้ในการด าเนินชีวิต  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็น
วิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้สนใจทั่วไป  

๓.๒ เพ่ือให้บุคคลที่ได้รับการเชิดชูยกย่องนี้เป็นต้นแบบการด ารงชีวิต โดยถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่บุคคลที่สนใจน าไปเป็นแบบอย่างในด ารงชีวิต  
๔. เป้าหมาย 

 กลุ่มเกษตรกรหรือประชาชนในต าบลโคกเริงรมย์และผู้สนใจโดยทั่วไป  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
 ต าบลโคกเริงรมย์ ๑๒ หมู่บ้าน  
๖. วิธีด าเนินการ  

๖.๑ ประชุมคณะท างาน/คณะกรรมการคัดเลือก 
๖.๒ ด าเนินคัดเลือกบุคคลที่ด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
๖.๓ มอบใบประกาศนียบัตร และแต่งตั้งให้เป็นวิทยากรให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์  
6.๔ ประชาสัมพันธ์ ประกาศเชิดชูเกียรติให้ทราบทั่วกัน  
๖.๕ สรุปและรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารทราบ  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 



๗๔ 

 

 
๘. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ  

งานส่งเสริมการเกษตร ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์   
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

ผู้ท าคุณประโยชน์ได้รับการเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือให้เป็น
แบบอย่างการใช้ชีวิตที่พอเพียงอย่างยั่งยืนกับประชาชนของต าบลโคกเริงรมย์ 

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



๗๕ 

 

๒.๕. มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริต  
๒.๕.๑ ข้อตกลงหรือวิธีการอื่นใดระหว่างบุคคลในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต 
มีคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
ล าดับที่ ๑  
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ”  
๒.หลักการและเหตุผล 

 ในมาตรา ๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางการบริหารราชการไว้ว่า  “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ความมี -ประสิทธิภาพ  
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก -หน่วยงานที่ไม่จาเป็น  
การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ -ประชาชน” และเพ่ือให้
การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่าว  จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖โดย
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตามแนวทางพระราช
กฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ  การอ านวยความสะดวก
ในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  อีกท้ังเพ่ือเป็นการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติการราชการ  
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  คุณภาพการให้บริการ  เพ่ือประโยชน์การกากับการปฏิบัติราชการจึงต้องจัดท าความตก
ลงการปฏิบัติราชการเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  ได้มีการทาข้อตกลงและ
ติดผลการปฏิบัติราชการโดยมีการลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกเริงรมย์  กับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  และหัวหน้าส่วนราชการโดยให้มีการลงนามจัดทา
ข้อตกลงทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกเริงรมย์ 
๓.วัตถุประสงค ์ 

๓.๑ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  

๓.๒ เพ่ือให้ส่วนราชการทุกส่วน มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการและรายละเอียด การประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

๓.๓ เพ่ือเป็นแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
๓.๔ เพ่ือให้หน่วยงานเตรียมเอกสารหลักฐาน ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบผล

การการปฏิบัติราชการ  
๔.เป้าหมาย 

 ส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
๖.วิธีการด าเนินการ  

๖.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ลงนามกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์  อักษร โดย
บันทึกข้อตกลงระหว่าง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์กับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
เริงรมย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์กับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด  



๗๖ 

 

๖.๒ จัดให้มีการประชุมคณะทางานเพ่ือคัดเลือกตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการ  
๖.๓ จัดท าประกาศตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ตามมิติดังนี้  
- การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชน  
- การบริหาราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ  
- การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดคุ้มค่าในเชิงภารกิจ  
- การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
- การอ านวยความสะดวกและสนองตอบความต้องการของประชาชน  
- การพัฒนาความรู้และประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน  
       ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
๘.งบประมาณ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

ส่วนราชการทุกส่วน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๑๐.๑ การปฏิบัติราชการของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีก าหนด  

๑๐.๒ มีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน  วิธีการและรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
กรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

๑๐.๓ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ได้รับการบริการที่ดีสะดวก รวดเร็วขึ้น  
๑๐.๔ เกิดความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดี  และความร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหาร  ส่วนต าบลโคก

เริงรมย์ กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
***************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

 

ล าดับที่ ๒  
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการการให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์   
๒. หลักการและเหตุผล  

องค์การบริหารส่วน ต าบลโคกเริงรมย์  ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด าเนินการ  ตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน ต าบลโคกเริงรมย์   เนื่องจาก
เห็นความส าคัญของการตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส าคัญช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจของ  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกเริงรมย์  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานที่ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น  ซึ่งนอกจากจะให้ความร่วมมือกับ  หน่วยตรวจสอบ
ภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อ าเภอ) แล้วองค์การบริหารส่วน ต าบลโคกเริงรมย์   ยังให้ความส าคัญกับการ
ตรวจสอบภายในด้วย  โดยให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ /มีแผนการ
ตรวจสอบภายใน  และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกส่วนราชการการให้ความร่วมมือกับสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจาปี  ได้มอบหมายให้หน่วยงานผู้เบิก /ผู้อานวยการ
กองคลังมีหน้าที่ให้ค าชี้แจงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของส านักงาน -การตรวจเงินแผ่นดิน  กรณี
ได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก /ผู้อ านวยการกองคลังปฏิบัติตามข้อทักท้วงโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน  
๔๕ วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งข้อทักท้วง กรณีท่ีชี้แจงข้อทักท้วงไปยัง สตง. แล้วแต่ สตง. ยืนยันว่ายังไม่มีเหตุผล
ที่จะอ้างข้อทักท้วงก็จะด าเนินการชี้แจงเหตุผลและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เสร็จสิ้นภายใน  ๔๕ วันนับ
จากวันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า  ด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝาก
เงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ. ๒๕๔๘  

ในกรณีที่มีการตรวจสอบการทุจริตมีการมอบหมายให้งานสอบสวน  และด าเนินการทางวินัยฝุายนิติ
การ และด าเนินการทางวินัยกองวิชาการและแผนงาน  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายโดย
เคร่งครัดเที่ยงธรรมไม่เลือกปฏิบัติกรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรที่ปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิ
ชอบนอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือกับสานักงาน  ป.ป.ช./สานักงาน ป .ป.ช. จังหวัดที่ได้ ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่เพื่อการตรวจสอบควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์   เพ่ือความ
โปร่งใสและปูองกันการทุจริตและผลการบริหารงานที่ผ่านมาในรอบ ๑๐ ปีไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด  
๓. วัตถุประสงค ์ 

๓.๑ เพ่ือให้เป็นมาตรการจัดการกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต  
๓.๒ เพ่ือความโปร่งใสและปูองกันการทุจริตตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
๓.๓ เพ่ือให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ตามกรอบเวลา  และมีการ

ปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม  
๔. เป้าหมาย  

ทุกส านัก/กองจัดท าแผนปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

ทุกส านัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์   
๖. วิธีด าเนินการ  

๖.๑ แต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบหรือพิจารณากลั่นกรอง  กรณีพบการทุจริตหรือข้อผิดพลาดจากการ
ปฏิบัติงาน  

๖.๒ รวมกันก าหนดแนวทาง  การแก้ไข  การปูองกันการทุจริต  และการด าเนินงาน  ตามแนวทาง
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  



๗๘ 

 

๖.๓ จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้ครบถ้วนตามตัวชี้วัดในแต่ละมิติและ
ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการตามแผนที่ก าหนดไว้ ให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ  

ทุกสานัก/กอง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์    
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์   มีมาตรการจัดการกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือ
ตรวจสอบพบการทุจริต  

๑๐.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  มีความโปร่งใสตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
๑๐.๓ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  มีการจัดทาแผนปูองกันและปราบปรามการทุจริต ที่

ถูกต้อง ครบถ้วนและสามารถด าเนินกิจกรรมโครงการได้ตามท่ีก าหนดไว้  
***************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 

 

 
ล าดับที ่๓ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ  
๒. หลักการและเหตุผล  

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งก าหนดให้มีการ
บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
และการปฏิบัติให้เป็นไปตามตาม  พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎหมายอื่นๆ  ที่
เกี่ยวข้อง  
๓. วัตถุประสงค ์ 

๓.๑ เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  
๓.๒ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการรายงานผู้บริหาร  
๓.๓ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน  
๓.๔ เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
๓.๕ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ  
๓.๖ เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  

๔. เป้าหมาย  
๔.๑ ผู้อานวยการกองคลัง  
๔.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  

๖. วิธีด าเนินการ  
๖.๑ จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง  
๖.๒ จ าแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  คิดเป็นร้อยละของจานวนโครงการและร้อยละของจ านวน

งบประมาณ  
๖.๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
๖.๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี  
๖.๕ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี  
๖.๖ เผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบ  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
๘. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ ประชาชนได้รับทราบข้อมูลในการบริหารงานของหน่วยงานด้วยความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ  
๑๐.๒ ผู้บริหารมีข้อมูลในการวางแผนการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  
๑๐.๓ ผู้ปฏิบัติงานมีข้อมูลในการพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์กับประชาชน  



๘๐ 

 

***************************** 
ล าดับที่ ๔  
๑. ชื่อโครงการ /กิจกรรม /มาตรการ  : มาตรการการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  เพื่อ
ด าเนินการเรื่องให้แล้วเสร็จทั้งร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนร้องเรียนร้องทุกข์  
๒. หลักการและเหตุผล  

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วม  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสเสนอข้อคิดเห็น  ซึ่งสามารถ
ยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ  ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ตทางโทรศัพท์หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง  ฉะนั้น
เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ า  องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกเริงรมย์   รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  ขึ้น เพ่ือ
ด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆเจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติ
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
๓. วัตถุประสงค ์ 

๓.๑ เพ่ือจัดให้กระบวนการที่เหมาะสมในการลงโทษเจ้าหน้าที่ผู้กระท าผิดหรือมีการทุจริต โดยก าหนด
รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  

๓.๒ เพ่ือจัดให้มีมาตรการและบทลงโทษผู้กระท าผิดการทุจริตที่เหมาะสมโดยจัดการให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  

๓.๓ เพ่ือจัดให้มีมาตรการการติดตามตรวจสอบผู้กระท าผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ  
๔. เป้าหมาย  

๔.๑ มีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนหรือคณะท างานอย่างชัดเจน  
๔.๒ มีคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์   
๔.๓ สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกันโดยโปร่งใสและเป็นธรรม  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์   
๖. วิธีด าเนินการ  

๖.๑ ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
๖.๒ จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์   
๖.๓ จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่อง

ทางการร้องเรียนต่างๆให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยโปร่งใสและเป็นธรรม  
๖.๔ เผยแพร่กระบวนการและข้ันตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน

ต าบลโคกเริงรมย์  ให้ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้เสียคู่สัญญาประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
๘. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ  

งานกฎหมายและคดี สานักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
 



๘๑ 

 

 
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง  

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



๘๒ 

 

 
มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
๓.๑ การจัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๓.๑.๑ จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   
ล าดับที่ ๑  
๑. ชื่อโครงการ /กิจกรรม /มาตรการ : จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร  และมอบหมายเจ้าหน้าที่  
ผู้ปฏิบัติงานประจาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
๒. หลักการและเหตุผล  

ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราช พ.ศ. ๒๕๔๐ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการ กฎหมายก าหนดให้ประชาชนสามารถขอหรือ เข้าตรวจดูข้อมูล
ข่าวสารได้ ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการ
เรียกว่า “ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของรัฐ  

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ จึงได้ด าเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ โดยมีส านักปลัด องค์การบริหารส่วน
ต าบล งานบริหารงานทั่วไปเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ประชาชนสามารถ
รับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและสามารถใช้สิทธิต่างๆอย่างถูกต้องตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย และการรักษาสิทธิและประโยชน์ของตนเองต่อไป  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง  

๓.๒ เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ  ต าบลโคกเริงรมย์ 
๓.๓ เพ่ือมอบหมายบุคลากรปฏิบัติงานประจาศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ต าบลโคกเริงรมย์ รวมถึง

พัฒนาพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารให้มีความทันสมัยมากขึ้น  
๔. เป้าหมาย 

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
๕. พื้นที่ด าเนินการ 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
 ๖.วิธีการด าเนินการ  

๖.๑ จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารและสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจสอบดูข้อมูลข่าวสาร  
๖.๒ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการให้บริการประจ าศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร  
๖.๓ จัดท าแบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มข้อมูลข่าวสารต่างๆ   
๖.๔ จัดเตรียมเอกสาร เพ่ือการเผยแพร่ ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบดูได้ให้ครบถ้วน ตามรายการ  
๖.๕ จัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูล

ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
๖.๖ จัดท าเอกสารเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ

ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
๖.๗ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของ อบต.  
๖.๘ จัดเก็บสถิติจานวนผู้ขอใช้หรือเข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและสรุปผลเสนอผู้บริหาร  



๘๓ 

 

 
๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน  

ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
๘. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ  

สานักปลัดขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง  

๑๐.๒ มีช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ อบต.โคกเริงรมย์  
๑๐.๓ มีบุคลากรปฏิบัติงานประจาศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร อบต.โคกเริงรมย์ 
๑๐.๔ มีการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารให้มีความทันสมัยมากขึ้น  

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



๘๔ 

 

 
ล าดับที่ ๒  
๑.ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: จัดท าคู่มือบริการประชาชนและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ  
๒. หลักการและเหตุ  

เนื่องด้วยปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจ านวนมาก  ก าหนดให้การประกอบกิจการ
ของประชาชนต้องผ่านการอนุมัติ  การอนุญาต การออกใบอนุญาต  การข้ึนทะเบียนและการแจ้งในการ  ขอ
อนุญาตด าเนินการต่างๆ  จะต้องติดต่อกับส่วนราชการหลายแห่ง  อีกท้ังกฎหมายบางฉบับไม่ได้ก าหนด
ระยะเวลา  เอกสาร  และหลักฐานที่จ าเป็นรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน  ท าให้เกิดความ
คลุมเครือไม่ชัดเจนอันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมาก  และเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ได้ปรึกษาลงมติให้เสนอ  ร่าง
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.......  ต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  จึงได้ใช้อ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี  และคณะรัฐมนตรี  ตาม
มาตรา ๔๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว ) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เสนอร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน  สภานิติบัญญัติแห่งชาติในการ
ประชุมครั้งที ่๒๕/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
แล้ว ลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย  นายกรัฐมนตรี  ได้น าร่างพระราชบัญญัติการอ านวย -ความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ...ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม  ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเพ่ือทรงลงประปรมาภิไธย  ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงลงพระปรมาภิไธย  เมื่อวันที่ 
๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘  

มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง  ก าหนดให้ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับ
อนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทาคู่มือส าหรับประชาชน  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ  ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต  และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานที่ ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับค าขอ และจะก าหนดให้ยื่นค าขอผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการ
มายื่นค าขอด้วยตนเองก็ได้  

มาตรา ๗ วรรคสอง คู่มือส าหรับประชาชนตามวรรคหนึ่ง  ให้ปิดประกาศไว้  ณ สถานที่ที่
ก าหนดให้ยื่นค าขอ  และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และเม่ือประชาชนได้ส าเนาคู่มือดังกล่าวให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ คัดส าเนาให้  โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามควรแก่กรณีก็ได้  ในกรณีเช่นนั้นให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ใน
คู่มือส าหรับประชาชนด้วย  

มาตรา ๗ วรรคสาม ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบ
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่า ขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนด
ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและสั่งการให้ผู้อนุญาตด าเนินการแก้ไขให้
เหมาะสมโดยเร็ว  

มาตรา ๑๗ ให้ผู้อนุญาตจัดทาคู่มือสาหรับประชาชนตา มาตรา ๗ ให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องและประชาชนใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ  
๓.๒ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกใน  การ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘  
 



๘๕ 

 

 
๔. เป้าหมาย  

หน่วยงานของรัฐที่มีงานบริการประชาชนที่มีกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้ประชาชนต้อง
มายื่นขออนุญาตก่อนด าเนินการใด มีการจัดท าคู่มือสาหรับประชาชนและน าไปใช้ใน การให้บริการประชาชน  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

ต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
๖. วิธีด าเนินการ  

๖.๑ ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมการ  
๖.๒ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติด าเนินการ 
๖.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าคู่มือบริการประชาชน  
๖.๔ ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดท าคู่มือการให้บริการประชาชน  ให้ครบทุกกระบวนงาน  ตาม

แนวทางท่ีกฎหมายก าหนด  
๖.๕ ด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบกลาง  ประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบ  และ

เผยแพร่ข้อมูลคู่มือการให้บริการประชาชน ผ่านช่องทางต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
๖.๖ ประเมินผลและจัดแผนการปรับปรุงคู่มือประชาชนทุกอย่างน้อยปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

๘. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
▶  ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ  
-ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอย่างชัดเจน  
-ได้รับบริการที่มีมาตรฐานและมีความโปร่งใส  
-ได้รับความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนจากการมารับบริการ  
-มีโอกาสแสดงความเห็นติชมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Feedback  
▶  ประโยชน์ต่อผู้ให้บริการ  
-ให้บริการด้วยความโปร่งใส  ลดการใช้ดุลยพินิจ  ในการตัดสินใจและลดความเสี่ยงใน  การทุจริต

คอรัปชั่น  
- สามารถติดตามและประเมินผลการให้บริการตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้  เพ่ือน ามาปรับปรุงการ

ให้บริการ 
- พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง  
▶  ประโยชน์โดยรวมต่อประเทศ  
-ยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ  
-เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

***************************** 
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๓.๑.๒ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การเงิน การ
จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง  รายงานผลการปฏิบัติงาน  เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการที่กฎหมาย  
ระเบียบกฎข้อบังคับ ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบ
ได้  
ล าดับที่ ๓  
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
๒. หลักการและเหตุผล  

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์   มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
บริการสาธารณะด้วยตนเอง  ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริการต่างๆ  ตามภารกิจ
และการจัดทาบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้  ดังนั้นการที่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจรติ มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้  การปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชน  โดยใช้วิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้าง  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
ทั้งนี้ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐ และ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๓ ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างให้ส่วนราชการด าเนินการ
เปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคมภาระต่อประชาชนคุณภาพ  วัตถุประสงค์
ที่ใช้ราคาและประโยชน์ระยะยาว  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโคก
เริงรมย์  เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได ้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  จึง
มีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ  –จัดจ้างเพื่อประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ  – จัดจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ทุกโครงการทุกกิจกรรม  
๓. วัตถุประสงค ์ 

๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ -จัดจ้าง ตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  

๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการสามารถตรวจสอบได้ตาม หลักธรรมาภิบาล  
๓.๓ เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
เชิงปริมาณ  
สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  การจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ  ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จานวน ๔ ช่องทาง ได้แก่ทางเว็บไซต์  ทางบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการและระบบเสียงตามสาย  

เชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ เป็นองค์กรปลอดการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ และทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตพ้ืนที่  
๖. วิธีการด าเนินการ  

๖.๑ รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดทาประกาศ ดังนี้  
- ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
- ประกาศก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง  
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- ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
- ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน  
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ-จัดจ้าง  
๖.๒ ส่งประกาศประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ทางเว็บไซด์ ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

หนังสือราชการและระบบเสียงตามสาย  
๖.๓ สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

๘. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๙. ผู้รับผิดชอบ  
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ของ อบต.  
๑๐.๒ การจัดหาพัสดุเกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  
๑๐.๓ ลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 ************************************* 
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ล าดับที่ ๔  
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย”  
๒. หลักการและเหตุผล  

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗ และมาตรา ๙ ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ  ของหน่วยงาน  เช่น โครงสร้างและ  การจัดองค์กร
อ านาจหน้าที่  แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ จึงได้จัดทามาตรการ  
“เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ที่ส าคัญและหลากหลาย ” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการ
ตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ได้ง่ายและสะดวก
มากขึ้น  
๓. วัตถุประสงค ์ 

๓.๑ เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย  
๓.๒ เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย  
3.๓ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งข้ึน  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า  ๑๐ ประเภทขึ้น

ไป  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
๖. วิธีด าเนินการ  

จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี  
- แผนการด าเนินงาน  
- แผนอัตรากาลัง  
- แผนการจัดหาพัสดุ  
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา  
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย  
- งบแสดงฐานะทางการเงิน  
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี  
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ  
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 

๘. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
 



๘๙ 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
จ านวนข้อมูลข่าวสารที่ได้รับการเผยแพร่มีครบถ้วนและมีความหลายหลายช่องทาง  

***************************** 
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ล าดับที่ ๕  
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสด ุ
และทรัพย์สินของอบต. และการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเงินการคลัง”  
๒. หลักการและเหตุผล  

การบริหารงานราชการในปัจจุบัน  ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมากในการ
บริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ  การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถตรวจสอบได้
ต้องมีความโปร่งใส  ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล  ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือเป็นการ
ปูองกันมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและ ภาคประชาชน  
๓. วัตถุประสงค ์ 

๓.๑ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้  
๓.๒ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของ  ภาค

ประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการ
ติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบและกลไกในการ
ปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริตหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในภาครัฐ  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ประชาชนภายในต าบลโคกเริงรมย์  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

ต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
๖. วิธีด าเนินการ  

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง 
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษีท้องถิ่นและการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าว  ที่
บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
๘. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ  ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบ  การ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  มีความโปร่งใส  ใน
การปฏิบัติงาน  

***************************** 
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ล าดับที่ ๖  
๑. ชื่อโครงการ : มาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒. หลักการและเหตุผล  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะ  ทั้งใน
เรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ  ตามภารกิจและการจัดท าบริการสาธารณะ
การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตาม  หลักธรรมาภิบาล  ดังนั้นเพื่อ
สร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการ  และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ จึงได้จัดท ามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือก ากับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ระเบียบ กฎข้อบังคับท่ีก าหนดไว้  รวมทั้งจัดให้มีการปิดประกาศ  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๓. วัตถุประสงค ์ 

3.๑ เพ่ือก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ  การเงิน
การจัดหาพัสดุ  การจัดซื้อจัดจ้าง  จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  กฎ
ข้อบังคับท่ีก าหนดไว้  

3.๒ เพ่ือก ากับติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ  กฎเกณฑ์  ข้อ
กฎหมายข้อบังคับ และสถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

4.๑ ก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ
กฎข้อบังคับท่ีก าหนด  

4.๒ ก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ปิดประกาศ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
ราชการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
๖. วิธีด าเนินการ  

6.๑ จัดตั้งคณะท างานจัดทามาตรการก ากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

6.๒ ประชุมคณะท างานเพ่ือก าหนดแนวทาง/มาตรการก ากับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อสาธารณชน ได้แก่  

- การบริหารงานบุคคล/แผนอัตรากาลัง 
 - การบริหารงบประมาณ การเงิน  
- การจัดหาพัสดุ /แผนการจัดหาพัสดุ  
- การจัดซื้อจัดจ้าง/ การค านวณราคากลาง  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น  
- งบประมาณรายจ่ายประจาปี 
 - แผนการด าเนินงาน  

7. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
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๘. ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์   

๙. งบประมาณด าเนินการ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
10.๑ หน่วยงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงินการจัดหาพัสดุการ

จัดซื้อจัดจ้าง จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบกฎข้อบังคับท่ี ก าหนดไว้  
10.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ กฎเกณฑ์ข้อกฎหมายข้อบังคับ และ

สถานที่ให้บริการอย่างชัดเจน  
***************************** 
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๓.๒ การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน  
๓.๒.๑ มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการด าเนินกิจการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะการด าเนินกิจการที่จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในท้องถิ่น  
ล าดับที่ ๑  
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญด้านสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม  
๒. หลักการและเหตุผล  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  เป็นส่วนงานที่มีอ านาจหน้าที่
โดยตรงในการดูแลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน  ตามพระราชบัญญัติ  การสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมุ่งเน้นการบริการให้ประชาชนอยู่ในสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีเอ้ือต่อการด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข  
ดังนั้น เมื่อมีกรณีการแจ้งเรื่องราวหรือร้องทุกข์อันมีลักษณะที่เก่ียวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีมีเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็น เสียงดัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงมีหน้าที่เร่งด าเนินการตรวจสอบและแก้ไข
เหตุเดือดร้อนร าคาญนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนโดยเร็ว  
๓. วัตถุประสงค ์ 

3.๑ เพ่ือรับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและรับทราบปัญหา
จากการจัดประชุมประชาคมเป็นการเฉพาะเรื่อง  

๓.๒ เพ่ือเป็นการบริการประชาชนให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเสมอ  
3.๓ เพ่ือเป็นการก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่และส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภาค

ประชาสังคม โดยก าหนดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือเฝูาระวังเหตุร าคาญเดือดร้อนต่างๆ  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

รับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ จากประชาชนในพื้นท่ี ต าบลโคกเริงรมย์   
5. พื้นที่ด าเนินการ  

ต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
๖. วิธีด าเนินการ  

6.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ  (เจ้าหน้าที่
ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)  

6.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
๖.๓ รับแจ้งโดยตรงหรือรับเรื่องผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ อบต.โคกเริงรมย์  
6.๔ ด าเนินการออกตรวจพ้ืนที่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และน าเรื่องเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาสั่ง

การเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตามความจาเป็นและเร่งด่วน  
๖.๕ แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
ให้บริการในวัน เวลาราชการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทางร้อง

ทุกข์/ร้องเรียน ได้แก่  
๑) หนังสือร้องเรียน/ค าร้องทั่วไป/ไปรษณีย์  
๒) โทรศัพท์  
๓) โทรสาร  
๔) เว็บไซต์  
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๕) เฟสบุ๊ค  
๘. งบประมาณด าเนินการ  

จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท  
๙. ผู้รับผิดชอบ  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑. มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  

๑๐.๒. สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุเดือดร้อนร าคาญตามเรื่องท่ีประชาชนแจ้งเหตุหรือ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  

๑๐.๓ ออกตรวจพ้ืนที่และแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน  ๑๕ วัน ร่วมกับเครือข่าย
ภาคประชาสังคมหรืออาสาสมัครสาธารณสุขในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องและบูรณการงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

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



๙๕ 

 

๓.๒.๒ มีช่องทางให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้โดยสะดวก  
ล าดับที ่๒  
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : ปรับปรุงศูนย์ยุติธรรมชุมชนและจัดให้มีตู้รับความคิดเห็น  
๒. หลักการและเหตุผล  

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน  คือการรวมกันเป็นเครือข่ายทางสังคม  เป็นการส่งเสริมสนับสนุนหรือกระตุ้นให้
ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันควบคุมอาชญากรรม  จัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์  ลด
และเยียวยาความเสียหายหรือความรุนแรงที่เกิดจากอาชญากรรมหรือการกระท าผิด  ตลอดจนคืนคนดีกลับสู่
ชุมชนด้วยการฟ้ืนฟู พัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน โดยมีปูาหมายเพื่อให้ประชาชนรู้สึกม่ันคงปลอดภัยและเข้าถึง
ความยุติธรรมภารกิจหลักของยุติธรรมชุมชน  

๑. การปูองกันและควบคุมอาชญากรรมและการกระทาผิด (ความไร้ระเบียบของชุมชน)  
๒. การจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์เน้น การไกล่เกลี่ย  
๓. เยียวยาและเสริมพลังเหยื่ออาชญากรรม  
๔. รับผู้กระทาผิดกลับคืนสู่ชุมชน  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้น

การให้บริการประชาชนและมีเปูาหมายให้มีการบริการ  ประชาชนในด้านต่างๆ  ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความ
รวดเร็วมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรงโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่
จะได้รับการบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นการอานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  จึงมีการปรับปรุงศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนและจัดให้มีตู้รับความคิดเห็น เพ่ือรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
 ๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการต่างๆ ให้มีความยุติธรรม โปร่งใส ตามกฎเกณฑ์ ข้อกฎหมาย
ข้อบังคับและก าหนดสถานที่ไว้ให้ชัดเจนในการขอรับบริการ  

๓.๒ เพ่ือให้สามารถรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีและจะได้แก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้องหรือนามาเป็นข้อมูลในการทาแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป   

๓.๓ เพ่ืออานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ  ณ องค์การบริหารส่วนต าบล       โคก
เริงรมย์   

๓.๔ เพ่ือการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ เน้นการไกล่เกลี่ย กรณีเกิดปัญหาความขัดแย้งใน
ชุมชน  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

จัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์  เน้นการไกล่เกลี่ย  กรณีเกิดปัญหาความขัดแย้งในชุมชน  และ
ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพสามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจ  รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง /ความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม  และ
มีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใดๆท่ีอาจจะเกิดขึ้นตามมาได้  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

ต าบลโคกเริงรมย์ 
6. วิธีด าเนินการ  

6.๑ จัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนและด าเนินการในเรื่องท่ีมีปัญหาความขัดแย้งในชุมชน  และให้บริการรับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นท่ี  



๙๖ 

 

๖.๒ จัดให้มีตู้รับความคิดเห็น  เพ่ือรับทราบปัญหาและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนในปัญหา
ความขัดแย้งในชุมชน  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  

ให้บริการในวันเวลาราชการวันจันทร์  – วันศุกร์ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. โดยช่องทางร้อง
ทุกข/์ร้องเรียนดังนี้  

7.๑ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
7.๒ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔ – 109731 ทางโทรสารหมายเลข  –  
๗.๓ ทางเว็บไซต์ www.khokroengrom.go.th/ 
๗.๔ ทางไปรษณีย์  ถึงท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัด

ชัยภูมิ ๓๖160 
๘. งบประมาณด าเนินการ  

จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ  

งานกฎหมายและคดี ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.๑ มีสถิติจานวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนประจาสัปดาห์/ประจาเดือนทาให้เห็นว่าประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกันแสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 

10.๒ สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์  
๑๐.๓ แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน ๑๕ วัน  

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



๙๗ 

 

ล าดับที่ ๓  
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการไต่สวนข้อเท็จจริง/สอบข้อเท็จจริง  
๒. หลักการและเหตุผล  

การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบกลั่นกรองการใช้อ านาจโดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริงข้อ
กฎหมายที่ถูกต้องและต้องเป็นธรรมกับทุกฝุายเมื่อด าเนินการตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้ว
ให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน  
๓. วัตถุประสงค ์ 

๓.๑ เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด ลดปัญหาทุจริต  
๓.๒ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการนาข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา

ปฏิบัติ  
๓.๓ เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาค

ประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

ต าบลโคกเริงรมย์  
๖. วิธีการด าเนินการ  

ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วันทาการ  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
๘. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
๙. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเป็นธรรมกับทุกฝุาย  
๑๐.๒ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์  

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



๙๘ 

 

๓.๒.๓ มีรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้รับทราบถึงการได้รับ
เรื่อง ระยะเวลา และผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
ล าดับที่ ๔  
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการการรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียนและ 
ประชาชนทราบ  
๒. หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน  ร้องทุกข์ เป็นสิ่ง
ส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ  กลั่นกรองการใช้อ านาจ  โดยการเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย  เมื่อด าเนินการ
ตามข้ันตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วัน  
๓. วัตถุประสงค ์ 

3.๑ เพ่ือให้มีการแก้ไขข้อร้องเรียนอย่างเหมาะสมภายใน  ๑๕ วัน หากไม่สามารถด าเนินการได้มีการ
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ  

3.๒ เพ่ือให้มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเองและมีการรายงานผล  การด าเนินงานหรือ
ความก้าวหน้าของเรื่องที่ร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ  

3.๓ เพ่ือให้มีกระบวนการแจ้งผู้ร้องเรียนได้รับทราบขั้นตอน  ระยะเวลาของการด าเนินการได้อย่าง
เหมาะสม  

3.๔ เพ่ือให้ผู้บริหารได้รับทราบรายงานผลพร้อมระบุปัญหา  อุปสรรคและแนวทางแก้ไข  โดยมีการ
เผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
๖. วิธีการด าเนินการ  

ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน ๑๕ วันทาการ  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
๙. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๑๐.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย สามารถแก้ไขข้อ
ร้องเรียนอย่างเหมาะสมภายใน ๑๕ วัน  

10.๒ ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์หากไม่สามารถด าเนินการได้  มีการแจ้งให้ผู้
ร้องเรียนทราบ  

10.๓ มีช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง รับทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา
ของการด าเนินการได้อย่างเหมาะสม  

10.๔ สามารถแก้ปัญหาหรือแก้ไขปัญหาการร้องเรียนได้อย่างเหมาะสมประชาชนผู้รับบริการพึงพอใจ   
***************************** 

 



๙๙ 

 

๓.๓ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
๓.๓.๑ ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนา การจัดทางบประมาณ  
ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : อบต.พบประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาและร่วมกันวางแผน  พัฒนา
ท้องถิ่น  
๒. หลักการและเหตุผล  

การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็นหลักการสากลที่อารยประเทศให้ความส าคัญและเป็นประเด็นหลัก
ที่สังคมไทยให้ความสนใจเพื่อพัฒนาการเมืองเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  ตามหลักการธรรมมาภิ
บาลที่ภาครัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วม
รับรู้ ร่วมคิดร่วมตัดสินใจ  เพ่ือสร้างความโปร่งใสและเพ่ิมคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐให้ดีขึ้นและเป็นที่
ยอมรับร่วมกันของทุกๆฝุายในการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  ตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.๒๕๖๐รวมถึงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่ 
๕) พ.ศ. ๒๕๔๕และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึง
ต่างให้ความส าคัญต่อการบริหารราชการอย่างโปร่งใส  สุจริต เปิดเผยข้อมูลและการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะการตัดสินใจทางการเมือง  รวมถึงการตรวจสอบการใช้อ านาจ
รัฐในทุกระดับ ในภาคราชการการส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมถือได้ว่าเป็นเงื่อนไขและเป็นกุญแจ
ดอกส าคัญของความส าเร็จของการพัฒนาระบบราชการให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
เอ้ือต่อประโยชน์สุขของประชาชนเพราะกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสนับสนุน  และส่งเสริมให้
ระบบราชการมีพลังในการพัฒนาประเทศอย่างสร้างสรรค์อันเป็นเปูาหมายหลักของการพัฒนาระบบราชการ
ยุคใหม่ท่ีเป็นราชการระบบเปิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของภาคราชการที่มาจากทุกภาคส่วนของสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนท้องถิ่นจะช่วยทาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ  มีความใกล้ชิด
กับประชาชนได้รับทราบความต้องการและปัญหาที่แท้จริงลดความขัดแย้งและต่อต้าน  ทั้งยังเป็นการสร้าง
ความรู้สึกเป็นเจ้าของการทางานร่วมกันหันหน้ามาปรึกษาหารือกันและร่วมกันแก้ไขปัญหา ที่ยุ่งยากร่วมกันอีก
ทั้งยังเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เสริมสร้างให้ประชาชน  ร่วมคิดร่วมตัดสินใจในประเด็นสาธารณะซึ่ง
เป็นบทบาทที่หน่วยงานภาคราชการจะต้องส่งเสริมให้เกิดข้ึนเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ต่อไป  
๓. วัตถุประสงค ์ 

๓.๑ เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  
๓.๒ เพ่ือพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน  และเอ้ือ

ต่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง  
๓.๓ เพ่ือส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้แก่ชุมชน  
๓.๔ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชน  
๓.๕ เพ่ือใช้บริการชาระภาษีนอกสถานที่ให้กับประชาชน  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
๔.๑ เชิงปริมาณ  
- มีประชาชนเข้าร่วมโครงการจากทุกหมู่บ้าน จ านวน ๑2 หมู่บ้าน  
- มีผู้แทนหน่วยงานในพื้นท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน ๘-๑๐ หน่วยงาน  
๔.๒ เชิงคุณภาพ  
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
- การมีส่วนร่วมจากชุมชนโดยการ  ร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและ

การบริหารกิจการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  



๑๐๐ 

 

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
ต าบลโคกเริงรมย์  

๖. วิธีการด าเนินงาน  
๖.๑ ประชุมคณะผู้บริหารวางกรอบและแนวทางการทาโครงการ  
๖.๒ ประชุมคณะทางานที่ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่จากทุกส่วนราชการภายใน อบต.  
๖.๓ ประสานงานเชิญหน่วยราชการที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่อ าเภอบ าเหน็จณรงค์เข้าร่วมโครงการ  
๖.๔ ประสานงานฝุายผู้นาชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ในการจัดโครงการ  
๖.๕ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของ อบต. และหน่วยงานราชการที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการออกพ้ืนที่ใน

ทุกหมู่บ้าน จานวน ๑2 ครั้ง เพ่ือจัดเวทีสาธารณะสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนโดยเริ่ม  ตั้งแต่ร่วมรับรู้  
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาของประชาชนชาวต าบลโคกเริงรมย์  และการบริหารกิจการต่างๆขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 

๖.๖ ทาการประเมินผลโครงการโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  
๖.๗ สรุปผลการประเมินโครงการ  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ.  25 65  กุมภาพันธ์ เสนอโครงการ  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์  จัดประชุมด าเนินการ  

มีนาคม ออกตามแผนตารางปฏิบัติงาน  เมษายน  ประเมินการ /สรุปโครงการ /รายงานผลการด าเนินการ
พฤษภาคม จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสร็จ  
๘. งบประมาณด าเนินการ  

จ านวน 2๐,๐๐๐ บาท  
๙. ผู้รับผิดชอบ  

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ สร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนในท้องถิ่นในการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น และการบริหารกิจการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล  

๑๐.๒ พัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและเอ้ือต่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง  

๑๐.๓ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้แก่ชุมชนอันนาไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของชุมชน  
***************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 

 

ล าดับที ่๒  
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : การส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนและแต่งตั้งคณะกรรมการ  
สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน  
๒. หลักการและเหตุผล  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘
หมวด ๑ องค์กรจัดทาแผนพัฒนาข้อ  ๗(๒) และข้อ ๙ ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้างขององค์กรจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปของคณะกรรมการ  ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกเริงรมย์  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล  มีองค์กรในการจัดทา
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 
๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  สานักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
เริงรมย์ จึงได้ด าเนินจัดทากิจกรรมส่งเสริมการจัดทาแผนชุมชนและแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  ร่วมกันจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ให้บรรลุ
เปูาประสงค์ต่อไป  
๓. วัตถุประสงค ์ 

เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลและตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วน
ร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  ให้
สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคมและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
เริงรมย์  ก าหนดและถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  หนังสือสั่งการ  และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ จ านวน ๙ คน 
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
๖. วิธีด าเนินการ  

จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนเพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์   
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  คัดเลือกบุคคลในต าแหน่ง
ดังกล่าวมาด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
แทนกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
๘. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ  

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  มีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกเริงรมย์  เพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์   
เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  ตอบสนองความต้องการของ
ประชาคมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนแห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย หนังสือสั่งการ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด  



๑๐๒ 

 

 ๓.๓.๒ ด าเนินการให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ล าดับที ่๓  
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการแต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ  
รับงานจ้าง  
๒. หลักการและเหตุผล /ที่มาของโครงการ  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  ได้ด าเนินการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบ
ปีงบประมาณและส่งเสริมให้  ภาคประชาชน  (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการปูองกัน
การทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
๓. วัตถุประสงค ์ 

3.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  โดยแต่งตั้งเป็นกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาร่วมรับทราบผลการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาและเสนอความเห็น  

3.๒ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตรวจสอบ ติดตามความ  ถูกต้องของ
ผลการด าเนินโครงการต่างๆ ประจาปีงบประมาณ 

3.๓ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ตัวแทนประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๑2 หมู่บ้าน  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

ต าบลโคกเริงรมย์  
๖. วิธีการด าเนินการ  

6.๑ แต่งตั้งตัวแทนจากภาคประชาชนเป็นกรรมการประเมินผลแผนพัฒนา ร่วมรับทราบและเสนอ
ความเห็น  

๖.๒ แต่งตั้งตัวแทนจากภาคประชาชนเป็นคณะทางานติดตามตรวจสอบ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ
ร่วมตรวจสอบ ติดตามความถูกต้องของโครงการ  

6.๓ นาความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปรับปรุงแก้ไขโครงการ  
๗. ระยะเวลาการด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
๘. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ  

สานักปลัด และกองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
 ๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.๑ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกเริงรมย์  

10.๒ ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิหน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นของตนเอง  

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



๑๐๓ 

 

ล าดับที่ ๔  
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ หมวด ๕ และหมวด ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ.๒๕๔๖  

๑. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
๒. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ   
๓. การปรับปรุงภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ดังนั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์   ให้เกิดความ

โปร่งใสตรวจสอบได้เสริมสร้างบทบาทของประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับประชาชน/ต าบล/ชุมชน/หมู่บ้าน
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซ่ึง
สอดคล้องกับหมวด ๕ และหมวด ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจ การ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
๓. วัตถุประสงค์  

3.๑ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์   เกิดความโปร่งใส
ตรวจสอบได้เสริมสร้างบทบาทของประชาชน  

๓.๒ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ผู้แทนชุมชนผู้แทนสภาท้องถิ่นผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนพนักงานส่วนต าบล  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
 ๖. วิธีด าเนินการ  

๖.๑ จัดทาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
๖.๒ ประเมินผลการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
๖.๓ รายงานผลการพิจารณาให้ผู้บริหารทราบตามหลักเกณฑ์ฯ ก าหนด  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
๘. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกเริงรมย์ หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทาให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคก
เริงรมย์ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้  

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



๑๐๔ 

 

มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
๔.๑ การจัดวางระบบและรายงานการควบคุมภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
ล าดับที่ ๑  
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : จัดท าแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  
๒. หลักการและเหตุผล  

การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกเริงรมย์  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ทั้งยังช่วยปูองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน  ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ  ซึ่งจะต้องมีการกระทาอย่างเป็นขั้นตอนท่ีถูกต้องตามระเบียบและ
กฎหมายที่ก าหนด  โดยผู้บริหารสามารถนาแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร  เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกท้ังยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน  ดังนั้น การจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐาน
ประกอบกับมีระเบียบ  ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่าง  ๆ ที่เก่ียวข้องจะทาให้การปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน การควบคุม
ภายใน พ.ศ.๒๕๔๔  

๓.๒ เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง  ๆ ทางด้านการบัญชี  และด้านอ่ืน 
ๆ ที่เก่ียวข้อง  

๓.๓ เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 
มต ิคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด  

๓.๔ เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม  
๓.๕ เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่าง ๆ ของส่วนราชการเป็นไป อย่างเหมาะสม  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
ส่วนราชการทุก สานัก / กอง ของ อบต.โคกเริงรมย์  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
ส่วนราชการทุกหน่วยงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.โคกเริงรมย์ 

๖. วิธีการด าเนินการ  
๖.๑ จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
๖.๒ ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบ

ที่ยอมรับโดยทั่วไป  ปริมาณมากน้อยตามความจาเป็นและเหมาะสม  โดยค านึงถึงประสิทธิภาพ  ของระบบการ
ควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ  รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  

๖.๓ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน  รวมทั้ง
การบริหารงานด้านอื่นๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปตามนโยบาย  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี  ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สินและการ
ใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด  

๖.๔ สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน  และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งที่ทางราชการ
ก าหนด เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย  



๑๐๕ 

 

๖.๕ รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
๘. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัด อบต.โคกเริงรมย์  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากขึ้น  

๑๐.๒ ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง  
๑๐.๓ การใช้ทรัพยากรของสานัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด  
๑๐.๔ ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชาระลดน้อยลง  

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



๑๐๖ 

 

ล าดับที่ ๒  
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  ให้ประชาชน  ทั่วไป
รับทราบและร่วมตรวจสอบ  
๒. หลักการและเหตุผล  

เนื่องจากองค์การบริหารส่วน ต าบลโคกเริงรมย์   มีฐานะเป็นนิติบุคคล  มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
บริการสาธารณะด้วยตนเอง  ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริการต่างๆ  ตามภารกิจ
และการจัดทาบริการสาธารณะ  แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้  ดังนั้นการที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนจะต้องบริหารงาน  ด้วย
ความซื่อสัตย์  สุจริต มีความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การปฏิบัติงานตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชน  โดยใช้วิธีการบริหาร จัดการ
บ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อจัดจ้าง  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  
ทั้งนี้ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ก าหนดให้ส่วนราชการต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  มาตรา ๒๓ โดย
เที่ยงธรรมพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม  ภาระต่อประชาชน  คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่ใช้ราคาและ
ประโยชน์ระยะยาว  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  เป็นไป
อย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้  เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  จึงมีความ
จ าเป็นต้องจัดทาโครงการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี  ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ  และร่วม
ตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  ทุกโครงการ ทุกกิจกรรม  
๓. วัตถุประสงค ์ 

๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้จ่ายจ่ายงบประมาณ  ตามโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 

๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
๓.๓ เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
เชิงปริมาณ  
สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  การใช้จ่ายงบประมาณ  ตามแผนงาน /โครงการต่างๆ  ขององค์การ

บริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จานวน ๔ ช่องทาง ทางเว็บ
ไซด ์ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือราชการและระบบเสียงตามสาย  

เชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ เป็นองค์กรปลอดทุจริต ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ และทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตพ้ืนที ่ 
๖. วิธีการด าเนินการ  

๖.๑ รวบรวมจัดทาข้อมูล สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ครึ่งปีงบประมาณ และสิ้นปีงบประมาณ  
๖.๒ ส่งประกาศประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ  ได้แก่ ทางเว็บไซต์  ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์  

หนังสือราชการและ ระบบเสียงตามสาย  
๖.๓ สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

 



๑๐๗ 

 

๘. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 

๙. งบประมาณ  
ไม่ใช้งบประมาณ  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลผลิต  
๑๐.๑ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ของ อบต.  
๑๐.๒ การจัดหาพัสดุเกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  
๑๐.๓ ลดปัญหาการร้องเรียนการทุจรติในการใช้จ่ายงบประมาณ  

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



๑๐๘ 

 

๔.๒ การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้  
ล าดับที่ ๑  
๑. ชื่อโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม : มาตรการส่วนเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม  ตรวจสอบ ก ากับ ดูแล
การบริการงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 
 ๒. หลักการและเหตุผล  

การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจขององค์กรจึง
มักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่องๆ  การวางนโยบาย  การวางแผน  การวางระเบียบและข้อบังคับ  ที่
ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ  กากับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล  โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรมใน  เรื่อง 
การบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย การเลื่อนระดับ  และการเลื่อนขั้นเงินเดือน  โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคก
เริงรมย์ เป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปด้วยความ
โปร่งใสและเป็นธรรม  

๓.๒ เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง
การโอน ย้าย  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล พนักงานจ้าง ที่มีการด าเนินการ ด้านการบริหารงานบุคคล  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์   
๖. วิธีการด าเนินการ  

- ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแต่ตั้ง การโอน ย้าย  
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้ส่วนร่วม  ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการบรรจุ

แต่งตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  ได้ด าเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้อง
อย่างเคร่งครัด 

- การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น  และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืนรวมถึง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  

- มีประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซด์ของ อบต.โคกเริงรมย์  
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ อบต.โคกเริงรมย์  
- ในการบรรจุแต่งตั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเป็นกรรมการ  รวมถึงมีการแต่งตั้ง

ประชาชนเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการด าเนินการในการบรรจุแต่งตั้ง  
- การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงาน

ส่วนต าบล (ก,อบต.) ก่อน  
- ในการอออกค าสั่งการบบรรจุแต่งตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  จะออกค าสั่งแต่งตั้ง

ได้ต้องไม่ก่อนวันที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  รับมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  จังหวัด 
(ก.อบต.จังหวัด)  

 



๑๐๙ 

 

การเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
- แต่งตั้งคณะกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใน

การเลื่อนระดับต าแหน่งขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ได้ด าเนินการตามกฎหมาย  ระเบียบ หนังสือ
สั่งการ ข้องบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

- มีการแจ้งผู้มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกข้อความแจ้งผู้มีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง  
- มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอื่น  และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

ภายในต าบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน  และมีการประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซด์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 

 - มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนต าแหน่ง 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงานการเลื่อนระดับ /

การเลื่อนต าแหน่งเพ่ือความโปร่งใส  
- มีการออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการอย่างชัดเจน   
- ผู้ขอรับการประเมินสามารถซักถามข้อสงสัยหรือข้อโต้แย้งผลการประเมิน  หรือตรวจสอบการ

ด าเนินการที่ตนเองเห็นว่าไม่เป็นธรรมได้ 
 - การเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง จะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.จังหวัด) ก่อน  
- ในการออกค าสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนต าแหน่ง ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ จะ

ออกค าสั่งแต่งตั้งได้ต้องไม่ก่อนวันที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  รับมติคระกรรมการพนักงานส่วน
ต าบลจังหวัด(ก.อบต.จังหวัด)  

การเลื่อนขั้นเงินเดือน  
- แต่งตั้งกรรมการจากภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม  ตรวจสอบ กากับ ดูแลบริหารงานบุคคล  ในการที่

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  ได้ด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือ 
- สั่งการ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
- มีการจัดทาประกาศหลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติงาน  และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้

บุคลากรทราบ  
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณาการ

เลื่อนขั้นเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม  
- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน  และคณะกรรมการพิจารณา

การเลื่อนข้ันเงินเดือน  มีการนาข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจ  เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ  
เช่น ข้อมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน  ความสามารถและความอุตสาหะ  การรักษาวินัย  
การปฏิบัติตนเหมาะสม และข้อมูลการลา เป็นต้น  

- มีการแจ้งผลการประเมินให้พนักงานทราบ  พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถาม  ตอบข้อสงสัย  และโต้แย้งผล
การประเมินที่ไม่เป็นธรรม  

- นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  ออกค าสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน  
๗. ระยะเวลาการด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
๘. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
 



๑๑๐ 

 

๙. ผู้รับผิดชอบ  
งานบริหารงานทั่วไป สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด  
ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ  แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น  ๕ ระดับ โดยพิจารณาจาก

ความก้าวหน้าของขั้นตอนการด าเนินการงานตามเปูาหมายของแต่ละระดับ 
ผลลัพธ์ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  กากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับบรรจุ  การ

โอน ย้าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  และมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน  พร้อมทั้ง
เปิดเผยและสามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้  

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



๑๑๑ 

 

ล าดับที่ 2  
4.2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณ การรับ-จ่ายเงิน การ
หาประโยชน์จากทรัพย์สินของทางราชการ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ: การส่งเสริมให้ภาคประชาชนผ่านกระบวนการประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของ อบต.  
๒. หลักการและเหตุผล  

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการ
แผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  ( ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฏีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  จึงได้
ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  โดยก าหนดให้มีการจัดการคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  จากภาคประชาชน  โดยผ่านกระบวนการการคัดเลือกจากกระบวนการจัดท า
ประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการจัดหา  จัดซื้อจัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ในทุกขั้นตอนและกระบวนงาน รวมถึงมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือ  มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการบริหารราชการการให้เกิดความสุจริตโปร่งใส  ในทุกกระบวนการด าเนินงาน  ในการจัดท า
บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนจะต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีความโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบได้ตาม           
หลักธรรมาภิบาล ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  เป็นไปอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได ้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัด
ทาโครงการการส่งเสริมให้ภาคประชาชนผ่านกระบวนการประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ของ อบต.โคกเริงรมย์ ทุกโครงการ ทุกกิจกรรม  
๓. วัตถุประสงค ์ 

๓.๑ เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 

๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล  
๓.๓ เพ่ือปูองกันการทุจริตในด้านการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
เชิงปริมาณ  
ตัวแทนจากหมู่บ้าน /ชุมชน  เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในทุกโครงการและกิจกรรมของ              

อบต.โคกเริงรมย์ 
 เชิงคุณภาพ  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ เป็นองค์กรปลอดทุจริต ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ และทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตพ้ืนที่  

๖.วิธีการด าเนินการ  
6.๑ คัดเลือกตัวแทนจากเวทีประชาคมและหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  

คณะกรรมการตรวจรับการจ้าง  
๖.๒ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ ตามระเบียบฯ แม้มิได้ก าหนดให้แต่งตั้งผู้แทนชุมชนเข้าร่วม

เป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ เห็นความส าคัญในการมีตัวแทนชุมชนเข้าร่วม เพ่ือให้
เกิดความโปร่งใส สุจริต ในการด าเนินการ  



๑๑๒ 

 

๖.๓ จัดประชุมให้ความรู้ ฝึกอบรม ระเบียบกฎหมายและกระบวนการขั้นตอนต่างๆ  ให้คณะกรรมการ
ภาคประชาชนมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
๘. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์   
๙. งบประมาณ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัทธ์ 

๑๐.๑ ภาคประชาชนมีส่วนร่วมเข้าร่วมตรวจสอบและติดตามการท างานของ อบต.โคกเริงรมย์ ได้  
๑๐.๒ การจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ทุกขั้นตอน  
๑๐.๓ ลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการใช้จ่ายงบประมาณ  
๑๐.๔ การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  มีความโปร่งใส  โดยมีตัวแทน

ประชาชนร่วมตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจิตคอร์รัปชั่น  
***************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 

 

๔.๓ การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น  
๔.๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้  
ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ  : อบรมให้ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหารสมาชิก      
สภาท้องถิ่น  
๒. หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของฝุายการเมืองและฝุายประจ าให้มีความพร้อมที่จะ
รับภารกิจและการจัดบริการให้แก่ชุมชน จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่งประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็นสิ่ง
ส าคัญประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ได้ด าเนินการเพื่อให้ฝุายการเมืองและ  ฝุายประจ ามี
ความรู้และทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่รวมถึง  มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นด้วย  เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนาความรู้ไป
ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ดังนั้น องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกเริงรมย์ จึงได้มีการจัดส่งฝุายการเมืองและฝุายประจ าให้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอ
เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถน ามาพัฒนาองค์กรพัฒนาท้องถิ่นให้ท้องถิ่นมีความ
เจริญก้าวหน้า  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับฝุายการเมืองและฝุายประจ าให้มีความ
เข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่  

๓.๒ เพ่ือให้ฝุายการเมืองและฝุายประจ าได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมาย  

๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ฝุายการเมืองและฝุายประจ าได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง   
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ และหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม  
๖. วิธีการด าเนินการ  

ส่งผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต . พนักงานและพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมหรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเอง  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
๘. งบประมาณด าเนินการ  

จ านวน 3๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ได้รับ
การฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือนามาปรับใช้ในการท างาน  

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



๑๑๔ 

 

ล าดับที่ ๒ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ ที่ดีให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น  
๒. หลักการและเหตุผล  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทความส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม
ด้วยเหตุผลดังกล่าวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรู้ของสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความพร้อมที่จะรับภารกิจ
และการจัดบริการให้แก่ชุมชน  จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่งประกอบกับการให้การศึกษาอบรมเป็น  สิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์   ได้ด าเนินการเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้และ
ทักษะด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่นด้วย  ตลอดจนความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการที่ดี
ให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถนาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์   จึงได้มีการจัดส่งสมาชิก
สภาท้องถิ่นให้เข้ารับ การฝึกอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
สามารถน ามาพัฒนาองค์กรพัฒนาท้องถิ่นให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า  
๓. วัตถุประสงค ์ 

๓.๑ เพ่ือสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีความเข้าใจในการ
ท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่  

๓.๒ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย  

๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  มีความ
เข้าใจในหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีอย่างเพียงพอแก่การปฏิบัติหน้าที่  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ จ านวน ๒4 คน  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ โดยหน่วยงานที่จัดฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานในสถานที่
ที่เป็นตัวอย่างการบริหารจัดการที่ดี 
๖. วิธีการด าเนินการ 

 ๖.๑ งานบริหารงานบุคคลร่วมกับ  งานกิจการสภา  สานักปลัด ตรวจสอบหลักสูตรการฝึกอบรมทั้ง
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  และหน่วยงานภายนอกเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดส่งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเข้ารับการอบรมหรือร่วมประชุมสัมมนาแล้วแต่กรณี  

๖.๒ เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบร้อยแล้วด าเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อส่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมหรือด าเนินการจัดฝึกอบรมเองโดยสานัก  /กองงานที่
รับผิดชอบ  

๖.๓ แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ผ่านการฝึกอบรมจัดทารายงานสรุปผลการฝึกอบรมเสนอ
ประธานสภาโดยผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  

๖.๔ งานบริหารงานบุคคลด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของสมาชิกสภาท้องถิ่นและรายงาน
เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ทราบ  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
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๑๑๕ 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
จ านวน 5๐,๐๐๐ บาท  

๙. ผู้รับผิดชอบ  
งานกิจการสภา สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจในการท างานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่   
๑๐.๒ สมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานใหม่ๆ  
๑๐.๓ การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย   

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



๑๑๖ 

 

๔.๓.๒ ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารตาม
กระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้ โดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด  
ล าดับที่ ๓ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นให้สามารถ
ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารเป็นกลไก
ส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตามตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหารซึ่งอ านาจในการบริหารปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงานมีงบประมาณเป็นของตนเอง  แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ
ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง  เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกันนอกจากจะท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี
บรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรสามารถน าไปสู่
ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนต าบลและลดการทุจริต 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทใน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหารขึ้นเพื่อก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเป็นหน่วย
ตรวจสอบโดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร   
๓.๒ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริตสามารถตรวจสอบได้  
๓.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองมากขึ้น   

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  จ านวน ๒4 คน  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  

๖. วิธีการด าเนินงาน  
๖.๑ จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม  
 ๖.๒ แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ  เช่น การจัดซื้อจัด

จ้างโครงการต่างๆ  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจาปี  การตรวจรายงานการประชุมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ  

๖.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
เริงรมย์ 
๗. ระยะเวลาด าเนินงาน  
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๘. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
๙. ผู้รับผิดชอบ  

งานกิจการสภา องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
 
 



๑๑๗ 

 

๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
๑๐.๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ฝุายบริหาร  
๑๐.๒ การปฏิบัติงานต่างๆมีความโปร่งใสตรวจสอบได้  

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



๑๑๘ 

 

ล าดับที่ ๔  
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : กิจกรรมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อการปฏิบัติราชการ 
ของ อปท.  
๒. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวข้องกับหลาย
องค์ประกอบและหลายฝุายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่นอันได้แก่  ฝุายบริหารและฝุายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมาจากการเลือกตั้งฝุายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคลากรเหล่านี้  มีบทบาท
และต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง  เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม  โดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ  และแก้ไข
ปัญหาภายในต าบลและตอบสนองความต้องการของประชาชนตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝุายสภา
กับฝุายบริหารและที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหารวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่นเก่ียวกับการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงาน จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ  เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการ
บริหารงาน  
๓. วัตถุประสงค ์ 

๓.๑ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีบทบาทในการปฏิบัติงานและการมี
ส่วนร่วมในการท างาน  

๓.๒ เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝุายบริหาร  
๓.๓ เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  

๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ จ านวน ๒4 คน  

๕. พื้นที่ด าเนินงาน  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  

๖. วิธีด าเนินงาน  
๖.๑ แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงานในเรื่อง

ต่างๆ  
๖.๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่นาข้อมูลแจ้งในที่

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือทาการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนและต้องการของประชาชน  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
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๘. งบประมาณด าเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ  

งานกิจการสภา องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ เป็นไปอย่างต่อเนื่องตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดี 

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



๑๑๙ 

 

 ๔.๔ การเสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อต่อต้านการ
ทุจริต  
๔.๔.๑ ส่งเสริมให้มีการด าเนินการเฝ้าระวังการทุจริต  
ล าดับที่ ๑ 
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชนต้านภัยทุจริต  
๒. หลักการและเหตุผล  

คอร์รัปชั่นหมายถึงการใช้ต าแหน่งหน้าที่สาธารณะเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์
ของพวกพ้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมหาก
ใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระทาการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องก็ถือว่ามีการกระทา
คอร์รัปชั่นการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ .ศ. ๒๕๔๖ และสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ  (PMQA) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ  ทั้งนี้เพ่ือให้การ
บริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล  อันจะทาให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธาและ
ไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล  
๓. วัตถุประสงค ์ 

สนับสนุนให้ภาคประชาชนร่วมกันเฝูาระวังการคอร์รัปชั่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
๕. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
๖. วิธีด าเนินการ  

๖.๑. เชิญคณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนหมู่บ้านเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง การคอร์รัปชั่น  
๖.๒ เชิญคณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการเฝูาระวัง  การคอร์รัปชั่นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
๘. งบประมาณด าเนินการ  

จ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
๙. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการคอรัปชั่นและสามารถ
ตรวจสอบการคอร์รัปชั่นได้  

๑๐.๒ มีการมอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้านหรือตัวแทนหมู่บ้านเป็นหน่วยเฝูาระวัง  การคอรัปชั่น
ในระดับต าบล  

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



๑๒๐ 

 

ล าดับที่ ๒  
๑. ชื่อโครงการ /กิจกรรม/มาตรการ  : กิจกรรมติดป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ - ทุจริต
คอรัปชั่น  
๒. หลักการและเหตุผล  

ปัญหาการทุจริตที่เกิดข้ึนในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมากจาเป็นที่ทุก
ภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหาโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนต่างๆ  ให้เกิดการเฝูาระวังปูองปรามการทุจริตในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมชุมชน  
หมู่บ้าน ต าบล ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและมีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
๓. วัตถุประสงค์  

๓.๑ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปูองกันการทุจริต  
๓.๒ เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต  

๔. เป้าหมาย  
ประชาชนในต าบลโคกเริงรมย์  

๕. พื้นที่ด าเนินการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  

๖. วิธีด าเนินการ  
ติดปูายรณรงค์ปูายประชาสัมพันธ์ในต าบล  

๗. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
๘. งบประมาณด าเนินการ  

จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท  
๙. ผู้รับผิดชอบ  

ศูนย์ปูองกันการทุจริตฯ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

๑๐.๑ จ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  
๑๐.๒ น าเรื่องท่ีได้รับการร้องเรียนไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

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



๑๒๑ 

 

๔.๔.๒ บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านทุจริต  
ล าดับที่ ๓  
๑. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ : มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต ของ 
อปท.  
๒. หลักการและเหตุผล  

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๖ พ.ศ.
๒๕๕๒ ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีภารกิจหน้าที่ที่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้
วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นการ
จัดทางบประมาณการจัดซื้อ-จัดจ้างการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้นประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ .ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายของรัฐบาลในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ซ่ึง
มุ่งเน้นในการสร้างจิตสานึกค่านิยมการบูรณาการการสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวงการไม่
ว่าจะเป็นวงการระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติองค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจหน้าที่ในการบริหารราชการ
ท้องถิ่นให้มีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองโดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจรวมถึงภาค
ประชาชนทั่วไปในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในท้องถิ่น  ดังนั้น
การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าได้นั้นจาเป็นจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ  ด้านใน
การร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นในการนี้การมีเครือข่ายที่ดีที่คอยสนับสนุนและร่วมมือกันพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งจา
เป็นโดยเฉพาะเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ภาครัฐภาคเอกชน
รัฐวิสาหกิจรวมถึงภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
ในการร่วมคิดร่วมพิจารณาร่วมตัดสินใจร่วมทาร่วมรับผิดชอบและร่วมตรวจสอบ  เพ่ือปูองกันการทุจริต
คอร์รัปชั่นในท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์   พิจารณาแล้วเห็นว่าการมีเครือข่ายดังกล่าวเป็น
สิ่งจ าเป็น  จึงได้จัดท ามาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตขึ้น  เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง  
๓. วัตถุประสงค ์ 

๓.๑ เพ่ือสร้างแกนน าแนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
๓.๒ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วนให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหา การทุจริต  
๓.๓ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปูองกันการทุจริตในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคก

เริงรมย์  
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาครัฐวิสาหกิจ  สถานศึกษาและภาคประชาชนในเขตต าบลโคกเริงรมย์  เข้ามามี
ส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการปูองกันการทุจริตร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
๕. สถานที่ด าเนินการ  

ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ และภาคีเครือข่ายในอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
๖. วิธีด าเนินงาน  

๖.๑ แต่งตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายด้านการ
ปูองกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  

๖.๒ จัดท าฐานข้อมูลบุคคลองค์กรส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งบริเวณ
ใกล้เคียงโดยการลงทะเบียนการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย  



๑๒๒ 

 

6.๓ เปิดโอกาสให้เครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมีส่วนร่วมในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกเริงรมย์   ในการร่วมคิดร่วมพิจารณาร่วมตัดสินใจร่วมท าและร่วมรับผิดชอบร่วมตรวจสอบ  เพ่ือ
ปูองกันการทุจริต  

6.๔ ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้กับเครือข่ายในการร่วมตรวจสอบ  เพ่ือปูองกันการ
ทุจริต  

6.๕ ท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ กับบุคคลองค์กร
ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
๗. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 
 
๘. งบประมาณด าเนินการ  

จ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท  
๙. ผู้รับผิดชอบ  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
๑๐. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.๑. ทาให้เกิดแกนน าแนวร่วมและเครือข่ายในการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่น  
๑๐.๒ ท าให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ก่อให้เกิดจิตส านึกและตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต  
๑๐.๓ ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการด าเนินงาน  กิจกรรม โครงการและมาตรการต่างๆ  ในการ

ร่วมกันปูองกันการทุจริตในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
***************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ 

 

 
 
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
-------------------------------- 

 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการ
ทุจริต (พ.ศ.2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ซึ่งเป็นแผนที่มีระยะเวลา 1 ปี ตามแนวทาง
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดแนวทางไว้เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายแห่งรัฐที่ก าหนดขึ้นไว้
ในการปูองกันการทุจริตของประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559  เรื่อง เห็นชอบ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2561-2564) นั้น 

  ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.2565) เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต (พ.ศ.2565) 
เพ่ือให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี ้

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  31  มกราคม พ.ศ. 2565 
 
 
 
(นายจีรัฐติกุล  พุ่มขุนทดไชยยง)  

                                             นายกองค์การบริหารสว่นต าบลโคกเริงรมย์ 
 
 
 
 
 


