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องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลคา้งพล ู อาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา 

สวนที่ 3 
มิติท่ี 1 การสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 

1.1 การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรท้ังขาราชการการเมืองฝายบริหาร 
ขาราชการการเมืองฝายสภาทองถิ่น และฝายประจำขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากร อบต.ค้างพลู 

 

๑.. ช่ือโครงการ : โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากร อบต.ค้างพลู 

๒. หลกัการและเหตุผล 

ดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นและพนักงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เปนผูที่มีบทบาทสำคัญและเปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะเพื่อตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในทองถิ่นทั้งยังมีหนาที่และความรับผิดชอบสำคัญในอันที่จะบำบัดทุกขบำรุง
สุขและสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาชนในทองถิ่นโดยใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถ่ิน 
ดังนั้น การที่ประชาชนในแตละทองถิ่นจะมีความเปนอยูที่ดีมีความสุขหรือไม จึงขึ้นอยูกับการประพฤติ
ปฏิบัติของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น และพนักงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทุกคนเปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสำนึกที่จะตอบสนองคุณแผนดิน
ดวยการกระทำทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี ่ยวกับ
ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตร_ โดยในยุทธศาสตร_ท่ี 4 การ
สงเสริมคุณธรรมในองคกรเพ่ือเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม โดยไดกำหนดแนวทางการ
พัฒนาขาราชการทุกระดับอยางจริงจังและตอเนื่อง ใหตระหนัก 
ในการเปนขาราชการท่ีมีเกียรติ ศักดิ์ศรี รูจักความพอเพียงเปนตัวอยางท่ีดีของสังคม ยึดม่ันในคุณธรรม ยืน
หยัดในสิ่งที่ถูกตองตระหนักในคุณความดีและกฎแหงกรรม ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ มีความรูความเขาใจใน
เรื่องพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม การตัดสินใจที่จะกระทำหรือไมกระทำการใดได
อยางเหมาะสม อันรวมถึงการปองกันการกระทำทุจริตในระบบราชการดวย 

ดังนั้น เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต ปลูกฝง
ทัศนคติและวัฒนธรรมท่ีดีในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ องคการบริหารสวนตำบลคางพลู จึง
ไดจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต. คางพลู 

๓. วัตถุประสงค์ 

๓.1 เพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตำบล พนักงานครู 
และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู ใหมีจิตสาธารณะและเห็นแกประโยชนสวนรวม
มากกวาประโยชนสวนตน 

๓.2 เพื่อปลูกฝงจิตสำนึกและคานิยมที่ดีในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบใหแกคณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาพนักงานสวนตำบล พนักงานครู และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลคาง
พล ู
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๓.3 เพ่ือใหความรูแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตำบล พนักงานครู และพนักงานจาง

ขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู ตามประมวลจริยธรรมขาราชการสวนทองถ่ินเพ่ือปองกันผลประโยชน

ทับซอน 

๓.4 เพื่อใหคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตำบล พนักงานครู และพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตำบลคางพลู ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะเกิดความสำนึก
รวมในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนใหแก
ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสำนึกในการปฏิบัติหนาที่ กระทำความดี รูจักการให การ
เสียสละและการบำเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน 

๔. กลุ่มเป้าหมาย 

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตำบล พนักงานครู และพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตำบลคางพลูจำนวน  ๕๐  คน 

๕. ระยะเวลาดําเนินการ 

๔  ป(ปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  

๖. งบประมาณดําเนินการ 

๑๐๐,๐๐๐  บาท 

๗. วิธีการดําเนินงาน 

7.1 บรรยายเรื่อง การปองกันผลประโยชนทับซอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยน
ฐานความคิดของเจาหนาท่ีรัฐในการรักษาผลประโยชนสาธารณะเพ่ือการตอตานการทุจริต 

7.2 บรรยายเรื่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหาร
และฝายสภาทองถ่ินและประมวลจริยธรรมของขาราชการวนทองถ่ิน 

7.3 แบงกลุมทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริต และปลูกฝงทัศนคติและ
วัฒนธรรมที่ดีใหแกคณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตำบล พนักงานครู และพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

7.4 ทดสอบกอนและหลงัการฟงบรรยาย 

๘. สถานท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ์ 

1. ระดับความรู ความเขาใจของผูเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 75 
2. จำนวนผูhเขารวมโครงการ ไมนอยกวารอยละ 80 
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โครงการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมบุคลากร 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

การพัฒนาประเทศใหกาวหนา ประชาชนมีความสุขอยางยั่งยืนและสามารถกาวพนทุกวิกฤตของ
โลกท่ีมากับกระแสโลกาภิวัตน มีรากฐานสำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้นๆ ใหเปนคนดี ซ่ึงมีความ
เกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจาหนาที่ของรัฐ” ซึ่งไดรับ
มอบหมายภารกิจในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน ใชอำนาจที่ไดรับอยางซื่อสัตย ตองดูแล จัดการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการใหบริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน
และตอประเทศชาติ 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 มีมติเห็นชอบในหลักการเกี ่ยวกับ
ยุทธศาสตรการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว 5 ยุทธศาสตร และยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริม
คุณธรรม ในองคกรเพ่ือเปนตนแบบใหขาราชการไดเรียนรูและปฏิบัติตาม 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว องคการบริหารสวนตำบลคางพลู จึงเห็นความสำคัญในการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อตระหนักถึงการสรางจิตสำนึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานดวย
ความซื่อสัตย สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกประชาชน จึง
ไดทำโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน
สูงสุดของประชาชน 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือปลูกจิตสำนึกใหพนักงานเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตำบลคางพล ูมีคุณธรรมจริยธรรม 
เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และนอมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเปนแนวทางในการ
ดำเนินชีวิตสวนตัว และในการปฏิบัติราชการ 

3.2 เพื่อใหพนักงาน ไดรับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองใหมีจิตสาธารณะ เกิดความสำนึก
รวมในการเสริมสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท ประพฤติตนเปนพลเมืองดี สรางประโยชนแก
ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สรางจิตสำนึกในการทำความดี รูจักการให การเสียสละและการ
บำเพ็ญสาธารณะประโยชนรวมกัน 

3.3 เพื ่อเปนการสรางภาพลักษณที ่ดีขององคการบริหารสวนตำบลคางพลูในการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานสวนตำบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
6. วิธีดำเนินการ 

จัดใหมีการดำเนินกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบงเปน 3 แนวทางคือ 
6.1 การจดักิจกรรมบรรยายเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผูบริหาร ปลัดองคการ

บริหารสวนตำบลคางพลู บรรยายใหความรูแกพนักงานเจาหนาท่ี 



๒๒ 
 

องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลคา้งพล ู อาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา 

6.2 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนนอกสถานท่ี สงเสริมใหรูรัก สามัคคี เสียสละ ชวยเหลือ 
แบงปนและเห็นคุณคาของการเสริมสรางสังคมแหงความดีมีคุณธรรม เชน การชวยเหลือผูดอยโอกาสใน
สังคม หรือทำบุญถวายทานแกพระภิกษุสงฆท่ีชราภาพ หรืออาพาธ เปนตน 

6.3 การจัดกิจกรรมทำบุญถวายเครื่องไทยธรรม และบำเพ็ญประโยชน ณ วัดตาง ๆ 
7. ระยะเวลาในการดำเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณในการดำเนินการ 

๒๐,๐๐๐  บาท 

9. ผูรับผิดชอบ 
สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 พนักงาน เจาหนาท่ี มีคุณธรรมจริยธรรม เขาใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและนอมนำ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน 
10.2 พนักงาน เจาหนาท่ี ไดรับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนใหมีจิตสาธารณะเกิดความสำนึกรวมใน

การสรางสังคมแหงคุณธรรมและสมานฉันท สรางประโยชนแกครอบครัวและประเทศชาติ รูจักการใหและ
เสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม 

10.3 สรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 

 

มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู” 
 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวน
ตำบลคางพลู” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลคางพลูไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวน
ตำบลคางพลู โดยกำหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทำผิดทางวินัย ซ่ึงมีการกำหนดข้ันตอนการลงโทษ
ตามความรายแรงแหงการกระทำ และกำหนดใหพนักงานองคการบริหารสวนตำบล และพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตำบล มีหนาที่ดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและ
ประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นใน
คานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแก ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตสำนึกที่ดี 
ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ, ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี
ประโยชนทับซอน, ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชนดวยความ
รวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ, ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได, ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร นอกจากนี้
ยังไดมีการกำหนดแนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให
หรือรับของขวัญหรือประโยชนอื ่นใด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกำหนดใหขาราชการตองละเวนจากการ
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แสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหนงหนาที่และไมกระทำการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชน
สวนตนและประโยชนสวนรวม  

ดังนั้น เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนที่เชื่อถือไววางใจของประชาชน องคการ
บริหารสวนตำบลคางพลู ไดจัดทำมาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคการ
บริหารสวนตำบลคางพลู” ขึ้น เพื่อใหบุคลากรทั้งฝายการเมืองและฝายประจำทุกระดับนำไปใชในการ
ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทำการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชน
หรือการมีผลประโยชนทับซอน 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อเปนเครื่องมือกำกับความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 

3.2 เพื่อยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองคกรและ
ระดับบุคคล และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.3 เพื ่อทำใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที ่ยอมรับ เพิ ่มความนาเชื ่อถือ เกิดความมั ่นใจแก
ผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

3.4 เพ่ือใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอำนาจ
ในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอประชาชน
และตอสังคมตามลำดับ 

3.5 เพื่อปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดข้ึน 
รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตำบล และพนักงานจาง 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

6. วิธีดำเนินการ 
๖.1  เผยแพรประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู เพื่อใชเปนคานิยมสำหรับ

องคกร ขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 

๖.2  เผยแพรประชาสัมพันธเกี ่ยวกับประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
เปดเผยเปนการท่ัวไปแกสาธารณชนใหมีสวนรวมรับรูและรวมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการ
ขอมูลขาวสารของราชการ เรื่อง กำหนดใหขอมูลขาวสารตามเกณฑมาตรฐานความโปรงใสและตัวชี ้วัด
ความโปรงใสของหนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 วรรค
หนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
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9. ผูรับผิดชอบ 
งานนิติการ สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ_ 
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตำบล และพนักงานจาง ผูปฏิบัติงานตามประมวล

จริยธรรมขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
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๑.๒ การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกประชาชนทุกภาคสวนในทองถิ่น 
 

โครงการวนัสิ่งแวดลอ้มโลก 

1. ช่ือโครงการ : โครงการวันส่ิงแวดลอมโลก 

๒. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในปจจุบัน เกิดจากการกระทำกิจกรรมของมนุษยที่ไดกระทำ

มาตั้งแตเริ่มปฏิวัติอุตสาหกรรม การพัฒนาเทคโนโลยี การใชทรัพยากรอยางไมมีประสิทธิภาพจึงทำให

ทรัพยากรลดลงอยางรวดเร็วการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษยอยางรวดเร็ว ซึ่งมีผลกระทบตอชีวิตความ

เปนอยูของมนุษยเปนสวนใหญ ผลกระทบใหญที่มีตอมนุษยและสังคม ไดแก ปญหาภัยแลง ปญหาน้ำทวม  

และปญหาภาวะโลกรอน อีกทั้งการดำเนินชีวิตของคนในปจจุบันมีความรีบเรงในการทำมาหากินเพื่อความ

อยูรอดทำใหเกิดการละเลยเอาใจใสในการเลือกผลิตภัณฑของใชในชีวิตประจำวันสงผลใหเกิดความเสี่ยงใน

การใชผลิตภัณฑท่ีไมไดมาตรฐาน จึงขาดความตระหนักในการเลือกใชทรัพยากรอยางคุมคา ซ่ึงนอกจากจะ

ทำใหเกิดอันตรายตอชีวิตแลว ผลิตภัณฑที่ไมไดมาตรฐานบางชนิดยังเปนพิษตอสิ่งแวดลอมอีกดวย ดังนั้น

การปลูกจิตสำนึกอนุรักษพลังงาน รักษาสิ่งแวดลอม จึงมีความสำคัญอยางยิ่งในสังคมปจจุบัน 

และเพ่ือเปนการระลึกถึงจุดเริ่มตนของการรวมมือ จากหลากหลายชาติในดานสิ่งแวดลอม องคการ

สหประชาชาติจึงไดประกาศใหวันท่ี 5 มิถุนายน ของทุกปเปนวันสิ่งแวดลอมโลก ซ่ึงผลจากการประชุมครั้ง

นั้นไดมีขอตกลงรวมกันหลายอยาง เชน การจัดตั้งโครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ ทั้งนี้เพื่อรวมกัน

หาหนทางแกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีประเทศตางๆ กำลังเผชิญอยู รัฐบาลประเทศตางๆ ก็ไดรับขอตกลงจาก

การประชุม ไปจัดตั ้งหนวยงานดานสิ ่งแวดลอมขึ ้นในประเทศของตน โครงการสิ ่งแวดลอมแหง

สหประชาชาติมีหนาที่ติดตามและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งกระตุน

ใหมีการเปลี่ยนแปลงไปสูทางท่ีดี และเพ่ือใหเปาหมายบรรลุผล 

ดังนั้น การจัดงานในวันสิ่งแวดลอม อาจจะทำใหประชาชนและเยาวชนเกิดความคิดและเห็นคุณคา

ของสิ่งแวดลอม รวมทั้งทำความเขาใจในสิ่งแวดลอมและรวมมือทำกิจกรรมเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอมของ

ประเทศเราไว ซึ ่งเปนการรวมมือกันดูแลและรักษาสิ่งแวดลอมที่ยังคงมีอยูยั่งยืนตลอดไป ดวยการจัด

กิจกรรมตางๆ เพื่อใหโลกไดอยูกับเรานานๆ องคการบริหารสวนตำบลคางพลูจึงไดจัดทำโครงการวัน

สิ่งแวดลอม 

๓. วัตถุประสงค 
๓.1  เพ่ือใหเยาวชนและชุมชน มีความรูและตระหนักถึงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมพรอม

ท้ังนำความรูท่ีไดไปใชในชีวิตประจำวัน และเผยแพรประชาสัมพันธตอไปได 
๓.2  เพื่อใหเกิดความรวมมือ ระหวาง องคกรภาครัฐ องคกรเอกชน  โรงเรียน และชุมชน มีการ

แลกเปลี่ยน ความรูในการเลือกใชผลิตภัณฑภายในครัวเรือนที่ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และอนุรักษ
สิ่งแวดลอม 
 ๓.3  เพ่ือขยายเครือขายสูโรงเรียนและชุมชนในพ้ืนท่ีใกลเคียง 
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๔. กลุมเปาหมาย กลุมเปาหมายและพ้ืนท่ีดำเนินการ 

1 เชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลคางพลู จำนวน  ๓  โรงเรียน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
พ้ืนท่ีจำนวน  ๓  ศูนย  ชุมชน/หมูบาน  จำนวน  ๑๐  หมูบาน  

2 เชิงคุณภาพ นักเรียน เยาวชนและชุมชนมีความรูและตระหนักถึงการเลือกใชผลิตภัณฑที่ได
มาตรฐาน การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม พรอมทั้งนำความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจำวัน และเผยแพร
ประชาสัมพันธตอไปได 

      กลวิธีและกิจกรรมในโรงเรียน/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

โครงการ / กิจกรรม 
กลุมเปาหมาย / ผูเขารวม

กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

1. กิจกรรมรณรงคใหความรู เรื ่องภาวะโลก

รอน 

โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตลอดปงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖๔ 

2. กิจกรรมการจัดการขยะ 

    - การคัดแยกขยะ 

    - การนำขยะมารีไซเคิล 

    - การนำขยะอินทรียมาทำปุยหมักชีวภาพ 

โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตลอดปงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖๔ 

3. โครงการปลูกตนไมในโรงเรียน 

   - ปลูกตนไมวันเขาพรรษา 

   - ปลูกตนไมวันแม 

โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตลอดปงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖๔ 

4. โครงการสวนพฤกศาสตร โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตลอดปงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖๔ 

5. จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดลอม 

   - การประกวดแฟช่ันชุดรีไซเคิล 

   - การประกวดสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช 

   - การประกวดการดูและพ้ืนท่ีของคณะสี 

   -การแสดงดนตรีเพ่ือสิ่งแวดลอม 

โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตลอดปงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖๔ 

6. กิจกรรมหยุดการขับดับแลวจูง โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตลอดปงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖๔ 

7. กิจกรรมสวมใสเสื้อผาไมรีด โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ชุมชน 

ตลอดปงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖๔ 

8. การจัดรายการเสียงตามสาย โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ชุมชน 

ตลอดปงบประมาณ 25๖๑-๒๕๖๔ 
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           ในชุมชน 

โครงการ / กิจกรรม 
กลุมเปาหมาย / ผูเขารวม

กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ดำเนินการ 

1. กิจกรรมดูแลสวนปาชุมชน เ ยาวชนและประชาชนใน

ชุมชน 

ตลอดปงบประมาณ 25๖๑-

๒๕๖๔ 

2. กิจกรรมรณรงคใหความรู เรื ่องภาวะ

โลกรอน 

    -  ตลาดนัด 

    -  ชุมชน 

    -  สถานท่ีราชการ 

เ ยาวชนและประชาชนใน

ชุมชน 

ตลอดปงบประมาณ 25๖๑-

๒๕๖๔ 

 
๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ สถานท่ีปฏิบัติ โครงการในโรงเรียนและชุมชน  

1.   โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีตำบลคางพลู   
2.   องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
4. วัดในเขตพ้ืนท่ีตำบลคางพลู 
5.   ชุมชน/หมูบานในเขตพ้ืนท่ีตำบลคางพลู 

๖. วิธีการดำเนินงาน      
1. กำหนดกลุมเปาหมาย  
2. กำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีดำเนินการ 

3. ระยะเวลาท่ีใชในการดำเนินงานสถานท่ีปฏิบัติ โครงการ 

4. ข้ันตอนการดำเนินงานตามโครงการ 
5.  เครื่องมือท่ีใชในการประเมินผล 
6. การเก็บรวบรวมขอมูลการวิเคราะหขอมูล  และการรายงานผล 

๗. ระยะเวลาท่ีใชในการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานครั้งนี้   ดำเนินโครงการ ตั้งแต  ปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 

๘. งบประมาณดำเนินการ   

๑0,000   บาท 

๙. การประเมินผลและการติดตามโครงการ 

1. แบบสอบถาม 

2. แบบสัมภาษณ 
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๑๐. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม, งานสงเสริมการเกษตร สำนักงานปลัด อบต.คางพลู 

๑๑. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

1. นักเรียนในโรงเรียนและชุมชน มีความรูและตระหนักถึงการเลือกใชผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐาน 
การอนุร ักษพลังงานและสิ ่งแวดลอม พรอมทั ้งนำความรู ที ่ไดไปใชในชีว ิตประจำวัน และเผยแพร
ประชาสัมพันธตอไปได 

2. นักเรียนในโรงเรียนและชุมชน มีคุณภาพชีวิตท่ีดีปลอดภัยฉลาดเลือกใชผลิตภัณฑ  
รวมใจกันประหยัดพลังงานและอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 

โครงการความรวมมือในการกำจัดขยะและคัดแยกขยะในชุมชน 
 
 

๑.. ช่ือโครงการ : โครงการความรวมมือในการกำจัดขยะและคัดแยกขยะในชุมชน  
๒.. หลักการและเหตุผล 
 สบืเนื่องจากจังหวัดนครราชสีมา  ซ่ึงเปนจังหวัดนำรองใน  16  จังหวัดของประเทศท่ีจะตองมีการ
จัดการขยะไดอยางถูกตอง  ตามหลักวิชาการไมนอยกวารอยละ  80  ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นท่ี
รับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปาหมาย  หรือปริมาณขยะที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลไดไม
นอยกวารอยละ  30  ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เปาหมาย   
 องคการบริหารสวนตำบลคางพลู  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสมีา  ในปจจุบันมีอัตราการเพ่ิม
ของปริมาณขยะจากครัวเรือน  และการบริโภคอยางมากขึ้น  สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของจำนวน
ประชากร  ซึ ่งจะเห็นวาขยะมูลฝอยมีอัตราเพิ ่มขึ ้นโดยอัตโนมัติตามจำนวนประชากร  เมื ่อมีการ
เปลี่ยนแปลงไปสูการผลิตแบบอุตสาหกรรมวัสดุบรรจุภัณฑสำหรับอาหารมีความสำคัญและจำเปนทำใหมี
วัสดุประเภทพลาสติกเกิดข้ึนมากมาย  และมีความหลากหลายอยูท่ัวไปในทองตลาด  ถุงพลาสติกทำใหเกิด
ความสะดวกมากขึ้น  ทั้งตอผูขายและผูซื้อ  ในขณะเดียวกันในตัวอำเภอไดมีหางสรรพสินคาเกิดขึ้นหลาย
แหง  โดยเนนบรรจุภัณฑที่สวยงาม  ลูกคาเมื่อมาจับจายใชสอยก็จะนำของที่ซื้อกลับบาน  ซึ่งไมไดมีแคตัว
ผลิตภัณฑเทานั้น  หากยังพวงเอาขยะกลับบานอีกเปนจำนวนมาก  ดังนั้น  การผลิตในภาคอุตสาหกรรม  
และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค  มีสวนทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขององคประกอบของขยะใน
ปจจุบัน  จะสามารถแบงตามองคประกอบหลักได  4  สวน  คือ  ขยะอินทรีย  รอยละ  46  ขยะรีไซเคิล  
รอยละ  42  ขยะท่ัวไปรอยละ  9  ขยะอันตรายรอยละ  3 
 ปจจัยดังกลาวขางตน  ทำใหปญหาเรื ่องการจัดการขยะยากที่จะควบคุมไดแมแตทองถิ่นก็ไม
สามารถทำอะไรไดเวนแตประชาชนผูบริโภคจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากปญหาดังกลาวขางตน  
โดยบูรณาการรวมกับสำนักงานสิ่งแวดลอมภาค และสิ่งแวดลอมจังหวัดนครราชสีมา  เพื่ออบรมและสราง
จิตสำนึกของประชาชนในเขตพื้นท่ี องคการบริหารสวนตำบลคางพลูไดตระหนักถึงความสำคัญของปญหา
ขยะพรอมเรียนรูรวมกัน  มีสวนรวมในการวางแผน  แกไขปญหาขยะ  เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนภายใต
กิจกรรมหลัก  3Rs  และไมใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอมในเขตพื้นท่ีองคการบริหารสวนตำบลคางพลูใน
อนาคต  องคการบริหารสวนตำบลคางพลู  จึงไดจัดทำโครงการความรวมมือในการกำจัดขยะและคัดแยก
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ขยะในชุมชน  ขึ้น  “ภายใตกิจกรรม  3  ข”  คือ  1.ขยะสวยชวยพัฒนารายได  2.ขยะออมทรัพย  3.  
ขยะกองทุนฌาปณกิจ   
๓.  วัตถุประสงค 
 ๓.1  เพ่ือรณรงคสรางจิตสำนึกใหกับประชาชนในการคัดแยกขยะ 
 ๓.2  เพ่ือลดปริมาณขยะกอนนำเขาสูกระบวนการกำจัดขยะอยางถูกวิธี 
 ๓.3  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการขยะโดยชุมชน 
 ๓.4  เพ่ือสรางรายไดใหกับครัวเรือนในชุมชน 
 ๓.5  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตพรอมเสริมสรางความเขมแข็งใหแกครัวเรือนและชุมชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๔.  เปาหมาย 
 ครัวเรือนในเขตองคการบริหารสวนตำบลคางพลู  ท้ัง  1๐  หมูบาน 
๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
 หมูบาน/ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
๖.  วิธีการดำเนินการ 
 ๖.1  จัดทำโครงการเพ่ือขอรับการพิจารณาอนุมัติ 
 ๖.2  จัดประชุมกรรมการหมูบานในเขตตำบลคางพลู เพ่ือรางระเบียบของโครงการ 
   (รายละเอียดตามระเบียบแนบทายโครงการ)  และขอสนับสนุนวัสดุที ่ใชใน
โครงการบางสวนจากกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  เชน  สมุดสมาชิก  สมุดคูฝาก  สมุดคุมลูกหนี้  สมุด
เงินสดรับ  ฯลฯ 
 ๖.3  ดำเนินการประชาสัมพันธการรับสมัครสมาชิก  และระเบียบของโครงการ 
 ๖.4  รับสมัครสมาชิก/จัดตั้งธนาคารขยะ 
 ๖.5  ติดตอประสานผูใหบริการรถขนขยะไปขาย/ผูคัดแยกขยะ/ดำเนินการตามโครงการ 
 ๖.6  ประเมินผลการดำเนินงาน 
๗.  ระยะเวลาในการดำเนินงาน 
 ๔  ป (ปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
8.  งบประมาณ 
 ๑50,000  บาท   
๙.  หนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ 
 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สำนักปลัด  องคการบริหารสวนตำบลคางพลู   
๑๐.  การติดตามประเมินผล 
 1.  ประเมินผลจากจำนวนครัวเรือนท่ีสมัครเปนสมาชิก 
 2.  จำนวนปริมาณขยะท่ีรับซ้ือในแตละครั้ง 
1๑.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
 1.  ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอย 
 2.  ปริมาณขยะมีจำนวนลดลง 
 3.  ประชาชนมีรายไดจากการขายขยะ 
 4.  ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลคางพลู  มีคุณภาพชีวิตดี  เขมแข็งและนาอยูอยางยั่งยืน 
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โครงการสงเสริมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๑.. ช่ือโครงการ : โครงการสงเสริมการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.. หลักการและเหตุผล 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชดำรัสแกพสกนิกร
ชาวไทยเก่ียวกับการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเปนปรัชญาท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐาน
ของทางสายกลางและความไมประมาท โดยคำนึงการรูจักพึ่งตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมี
พอใช ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุ มกันที ่ดีในตัว ตลอดจนใชความรู ความรอบคอบ และคุณธรรม
ประกอบการวางแผนตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ควรจะเปน เพื่อใหสามารถดำรงชีวิตอยางยั่งยืนภายใต
กระแสโลกาภิวัฒนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ การวางรากฐานการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีความจำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองปลูกฝงใหเกิดข้ึนกับทุกคนในสังคมไทย  
                   เศรษฐกิจพอเพียง  เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ รัชกาลท่ี ๙ ทรงมีพระราช
ดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดรวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศ 
ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลาง โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดี
ในตัว ตลอดจนใชความรู ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำ 
เพื่อเปนการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุงชีวิตความเปนอยูรวมถึงรายได
ของประชาชน ทำใหชุมชนมีความเขมแข็ง บนศักยภาพของชุมชน เกิดการออม เกิดกองทุนตาง ๆ ใน
หมูบาน มีรายไดเสริม ลดรายจาย สามารถพึ่งพาตนเองได เกิดการแบงปน เอื้อเฟอ และเกิดความรักความ
สามัคคีในชุมชน   องคการบริหารสวนตำบลคางพลู จึงไดจัดทำโครงการสงเสริมการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงข้ึน 
๓.วัตถุประสงค 

 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนไดรูจักนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใชใหเกิดประโยชน 

ในการดำเนินชีวิตประจำวันบนพ้ืนฐานของความพอเพียง ดังนี้ 

3.1 เพื่อใหประชาชนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงไดอยาง

ถูกตอง 3.2 เพ่ือใหประชาชนสามารถปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได อยางถูกตอง  

3.3 เพ่ือใหประชาชนเปนผูมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง  

3.4 เพื่อเปนแหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหกับนักเรียน เยาวชน ครู/

บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองและหนวยงานอ่ืน 

๔. เปาหมาย/ผลผลิต 

 เชิงปริมาณ    ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลคางพลู จำนวน ๑๐๐  คน  

 เชิงคุณภาพ   ผูเขารวมกิจกรรมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใหเกิดประโยชน

ในการดำเนินชีวิตประจำวันบนพ้ืนฐานของความพอเพียง 

๕. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

 องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
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๖. วิธีดำเนินการ 

 ๖.๑ จัดทำโครงการเสนอพิจารณาอนุมัติ 

 ๖.๒ ประสานการจดังานใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 

 ๖.๓ ประสานคณะวิทยากร และประชาสัมพันธเชิญชวนประชาชนเขารวมโครงการ 

 ๖.๔ แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประชุมชี้แจง 

 ๖.๕ ดำเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบ  

 ๖.๖ ดำเนินการตามโครงการ 

 ๖.๗ ติดตามและประเมินผลโครงการ 

๗. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ๔ ป (ปงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

๘. งบประมาณดำเนินการ 

 ๕๐,๐๐๐  บาท 

๙. ผูรับผิดชอบ 

 งานสงเสริมการเกษตร สำนักงานปลัด อบต.คางพลู 

๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

 ผูเขารวมโครงการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจำวัน  

บนพ้ืนฐานของความพอเพียง 

 

โครงการฟนฟู เฝาระวัง ทรัพยากรปาไม 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการฟนฟู เฝาระวัง ทรัพยากรปาไม 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

ประเทศไทยในอดีตเปนพื้นที่ที่มีทรัพยากรปาไมอยูเปนจำนวนมาก แตการลักลอบตัดไมทำลายปา
ไมที่ผิดกฎหมายไดเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว ทำใหปจจุบันทรัพยากรปาไมของประเทศไทยมีจำนวนลด
นอยลง ซึ่งสงผลกระทบตอธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนตางๆ ตลอดจนวิถีชีวิตความเปนอยูของ
ประชาชนเปนอยางมาก หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจึงไดมีการริเริ ่มโครงการอนุรักษ
ทรัพยากรปาไม ซึ ่งจะสามารถชวยใหธรรมชาติของประเทศไทยกลับมามีความสมดุลเพิ ่มมากข้ึน 
พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีความ
หวงใยในปญหาปริมาณปาไมของ 
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ประเทศ โดยพระองคทานไดพยายามคิดคนหาวิธีนานัปการที่จะเพิ่มปริมาณปาไมของประเทศไทยใหมาก
ขึ้นอยางมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งพระองคทานไดเสนอวิธีที่เรียบงายและประหยัดในการดำเนินงาน คือ แนวคิด
เรื่อง “ปลูกปา 3 อยาง เพื่อประโยชน 4 อยาง” ปลูกปา 3 อยาง ไดแก ปลูกไมใหพออยู พอกิน พอใช 
และระบบนิเวศน “พออยู” หมายถึง ไมเศรษฐกิจ ปลูกไวทำที่อยูอาศัยและจำหนาย “พอกิน” หมายถึง 
ปลูกพืชเกษตรเพ่ือการกินและสมุนไพร “พอใช” หมายถึง ปลูกไมไวใชสอยโดยตรงและพลังงาน เชน ไมฟน 
และไมไผ เปนตน เพ่ือประโยชนตอระบบนิเวศนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

องคการบริหารสวนตำบลคางพลู ในฐานะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูใกลชิดกับประชาชน
มากที่สุด ไดตระหนักถึงหนาที่และความรับผิดชอบในการรวมกันอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในชุมชน จึงไดจัดทำโครงการฟนฟู เฝาระวัง ทรัพยากรปา เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในชุมชนได
รวมกันอนุรักษ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนของตนเอง 
3. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนการรักษาประโยชนสาธารณะ สรางความสามัคคี และสรางกลุมอาสาสมัครและพิทักษ
สิ่งแวดลอมในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

4.1 ปลูกตนไมและปลูกปาชุมชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
จำนวน ๑๐ หมูบาน โดยปลูกพันธุไมประเภทตางๆ ทั้งไมยืนตน ไมประดับ ไมผล ไมดอก และพืชผักสวน
ครัว รั้วกินได  เปนตน 

4.2 ดูแล อนุรักษ ฟนฟู สภาพแหลงน้ำ คูคลอง ที่เสื่อมโทรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตำบลคางพลู จำนวน ๑๐ หมูบาน และพื้นที่ทั้งหมดในเขตองคการบริหารสวนตำบลคางพลู  
โดยบูรณาการรวมกันกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนตาง ๆ 

4.3 ผูเขารวมโครงการ ประกอบดวย คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานสวนตำบล และพนักงาน
จางองคการบริหารสวนตำบลคางพลู ผูนำชุมชนกลุมตาง ๆ ท้ัง ๑๐ หมูบาน ไดแก ประธานชมุชน ประธาน 
กลุมผูสูงอายุ ประธาน อสม. ประธานกลุมสตร ีฯลฯ กลุมเด็กและเยาวชน นักเรียน นักศึกษา หนวยงานตาง 
ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาชนทุกภาคสวน เปนตน 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

พื้นที่สาธารณะประโยชนในเขตชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลคางพลู และแหลงน้ำ คู 
คลอง ในเขตองคการบริหารสวนตำบลคางพลู  
6. วิธีการดำเนินงาน 

6.1 จัดอบรมผูเขารวมโครงการพรอมชี้แจงความเปนมาและแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ 
(กลุมรวมทุกชุมชน) 

6.2 จัดเวทีระดมความคิดเห็นการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจำชุมชน 
(กลุมยอยแตละชุมชน) 

6.3 จัดเวทีเสวนาติดตามผลการดำเนินงานกลุมพิทักษสิ่งแวดลอมประจำชุมชน (กลุมยอยแตละ
ชุมชน) 

6.4 จัดกิจกรรมรวมกันปลูกตนไมในชุมชน พัฒนา ขุดลอก คูคลอง กำจัดวัชพืชในแมน้ำคูคลอง 
ทำความสะอาดถนน และพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนตาง ๆ ในชุมชนและในเขตองคการบริหารสวนตำบลคาง
พล ู
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6.5 จัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน และอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนใหมีความ
สวยงาม สะอาดรมรื่น นาพักผอนหยอนใจและเปนสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนในชุมชนและชุมชน
อ่ืนๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 

6.6 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานหมูบาน/ชุมชน หรือหนวยงานที่ประสบความสำเร็จในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพ่ือเปนกรณีตัวอยางใหแกชุมชนตางๆ ในเของคการบริหารสวนตำบล
คางพลู 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดำเนินการ 

๕,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

เก ิดกลุมอาสาสม ัครพ ิท ักษทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดลอมในช ุมชนเพ ิ ่มมาก ข้ึน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชนมีมากข้ึน 

 
โครงการอบต. รวมใจภักดิ์รักพ้ืนท่ีสีเขียว 

 
1. ช่ือโครงการ : อบต. รวมใจภักดิ์รักพ้ืนท่ีสีเขียว 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

เนื ่องดวยปจจุบัน โลกกำลังเผชิญกับสภาวะการเปลี ่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) ที ่ทำใหอุณหภูมิโลกสูงขึ้น หรือที ่เรียกวา สภาวะโลกรอน ซึ ่งสงผลใหเกิดปรากฏการณทาง
ธรรมชาติที่มีผลกระทบกับวิถีชีวิตของมนุษย อาทิ เกิดความแหงแลง มีไฟไหมปา ฝนตกไมตรงฤดูกาล 
อากาศหนาวและหิมะตกในประเทศที่ไมเคยมีหิมะตก เปนตน สวนหนึ่งเปนผลมาจากการตัดไมทำลายปา
ของมนุษย ดังนั้น ประเทศตางๆ ทั่วโลก จึงไดรวมมือกันปองกันและแกไขภาวะโลกรอน ซึ่งเปนปญหาท่ี
สำคัญสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ การเพิ่มพื้นที่สี
เขียวจึงเปนหนทางหนึ ่งในการแกไขปญหาภาวะโลกรอนโดยตรงเนื่องจากตนไมเปนแหลงดูดซับกาซ
คารบอนไดออกไซด แหลงกรองมลพิษ และผลิตกาซออกซิเจน อีกทั้งเปนการสรางความสมดุลการใชพื้นท่ี
ใหเกิดความเหมาะสม ลดอุณหภูมิของ 
พื้นผิวในพื้นที่นั้น ๆ ลงไดอยางนอย 2 องศาเซลเซียส เพื่อเปนการแกไขปญหาภาวะโลกรอน องคการ
บริหารสวนตำบลคางพลู จึงไดจัดทำโครงการ “อบต. รวมใจภักดิ์รักพ้ืนท่ีสีเขียว” เพ่ือใหประชาชนไดมีสวน
รวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน สรางเมืองนาอยูสวยงาม (Beautified City) ดังนั้น กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตำบลคางพลู จึงไดจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นท่ี
กสิกรรมของประชาชนและพื้นที่วางเปลาในเขตองคการบริหารสวนตำบลคางพลูเพื่อใหเกิดความรมรื่นแก
ชุมชน พรอมท้ังเปนการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
 
 
 



๓๔ 
 

องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลคา้งพล ู อาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อใหประชาชนตระหนักในคุณคาของสิ่งแวดลอม และรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเปน

สาธารณะรวมกัน 
3.2 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาภาวะโลกรอน โดยเพ่ิมพ้ืนท่ี

สีเขียวในตำบล 
3.3 เพ่ือใหประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจำวัน เกิดความสมดุลเพ่ิม

มูลคาทรัพยากรท่ีมีและลดภาวะโลกรอน 
3.4 สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเมืองนาอยู สวยงาม (Beautified City) สรางความรมรื่นและ

คลายรอนแกประชาชน 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ประชาชนรวมกันปลูกตนไม จำนวน ๑,๐๐๐ ตน 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

พ้ืนท่ีสาธารณะในเขตตำบลคางพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสมีา 
6. วิธีดำเนินงาน 

6.1 ประสานงานกับสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน และ
ประชาชนในทองถ่ินเขารวมกิจกรรม 

6.2 ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นท่ี ใหจัดเตรียม
สถานท่ีเพ่ือปลูกตนไม 

6.3 จัดซ้ือกลาไม พันธุไม เพ่ือใชในโครงการ 
6.4 ดำเนินการปลูกตนไมโดยสวนราชการ องคกรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน 

และประชาชนในทองถ่ิน 
6.5 ดูแลรักษาและติดตามผลโดยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตำบลคาง

พล ู
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดำเนินการ 

๑๐,๐๐๐ บาท 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ทำใหผูเขารวมกิจกรรมมีความเขาใจถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
10.2 ทำใหเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมและสิ่งแวดลอมท่ีดีและชวยลดภาวะโลกรอน 
10.3 ทำใหประชาชนมีจิตสำนึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
10.4 ทำใหเยาวชนและกลุมพลังมวลชนใชเปนแนวทางในการสรางความสามัคคีและสรางความ

รมรื่นในชุมชน 
 
 

 



๓๕ 
 

องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลคา้งพล ู อาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา 

1.๓ การสรางจิตสำนึกและความตระหนักแกเด็กและเยาวชน 
 

โครงการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

ปจจุบันปญหาดานสิ่งแวดลอมและการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางฟุมเฟอยกำลังเปนที่ให

ความสนใจของหลายฝาย เนื่องจากผลท่ีจะตามมาเกิดกับมนุษยและผลท่ีเกิดเก่ียวของกับการดำเนินชีวิตใน

แตละวัน จึงมีความจำเปนอยางที่นักเรียนโรงเรียนบานตลาดชัย   ตองมีความตระหนักถึงปญหานี้ การจัด

กิจกรรมเพื่อปลูกฝงจิตสำนึกแหงการอนุรักษและพัฒนาเปนหนาที่ของทุกคน ไมใชใครคนใดคนหนึ่ง ท่ี

จะตองรวมกันรณรงครูจักใชอยางคุมคาและตองพยายามรักษาใหยาวนาน โดยเฉพาะสิ่งแวดลอมที่อยูใกล

ตัว ตองมีความหลากหลาย จูงใจใหนักเรียนเกิดความสนใจและตระหนักในท่ีสุด 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลคางพลู จึงไดจัดทำโครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม

ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใหนักเรียนเห็นความสำคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ยังให

นักเรียนมีสวนรวมในการปลูกและดูแลรักษาตนไมภายในโรงเรียน เพื่อปลูกฝงการรักษธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

3. วัตถุประสงค 
๓.๑  เพ่ือใหนักเรียนรูคุณคาของสิ่งแวดลอมและตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลง 

 สิ่งแวดลอม 

๓.๒ เพ่ือใหนักเรียนเขารวมและมีสวนรวมในกิจกรรมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
๓.๓ เพ่ือใหนักเรียนไดสำรวจพันธุไมและจัดทำปายรายละเอียดของพันธุไมแตละชนิด 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
เชิงปริมาณ นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.คางพลู   

 เชิงคุณภาพ นักเรียนตระหนักถึงปญหา รูคุณคา อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

6. วิธีการดำเนินงาน 
๖.๑ จัดประชุมเพ่ือรวมกันวางแผนงานการดำเนินงานโครงการ 

๖.๒ ประสานงานเพ่ือติดตอกลาตนไมจาก ศูนยเพาะพันธกลาไมจังหวัดนครราชสีมา 

๖.๓ จัดทำโครงการเพ่ือนำเสนอเพ่ือขอการอนุมัติตอผูบริหาร 

๖.๔ ดำเนินงานตามโครงการ ทำการปลูกตนไม โดยใหนักเรียนปลูกตนไมภายในโรงเรียน 3 คนตอ
ตนไม 1 ตน และชวยกันดูแลรักษา 

๖.๕ สำรวจพันธุไมท่ีมีตามธรรมชาติ พรอมจัดทำปายชื่อพันธไม 

๖.๖ ประเมินโดยใชแบบสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียน 



๓๖ 
 

องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลคา้งพล ู อาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
๑,๐๐๐ บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษา  องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ_ 
๑๐.๑ นักเรียนรูคุณคาของสิ่งแวดลอมและตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

สิ่งแวดลอม 

 ๑๐.2 นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 

 
กิจกรรม “สงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “สงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
2. หลักการและเหตุผล/ความเปนมา 

เนื่องจากปจจุบันเด็กและเยาวชนไทยไดรับผลกระทบจากหลายๆ ดาน ที่ทำใหเกิดปญหาเชน 
ผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สงผลใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค เด็กและ
เยาวชนไทยไมเห็นความสำคัญของการศึกษา สนใจแตวัตถุนิยม ไมรูจักการประมาณตน ซ่ึงกอใหเกิดผลเสีย
ตออนาคตของชาติ ดังนั้นจึงควรทำใหเด็กและเยาวชนรูจักความพอเพียง ปลูกฝงอบรม บมเพาะใหเด็กและ
เยาวชนมีความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาถายทอด เพื่อใหเด็กและเยาวชนรูจักการใชชีวิตไดอยางสมดุล ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับผูอื ่น รูจักเอื้อเฟอเผื ่อแผ_และแบงปน มีจิตสำนึกรักษ
สิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรมคานิยม ความเปนไทย ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 

องคการบริหารสวนตำบลคางพล ูพิจารณาเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเปนอนาคตของ
ชาติ จึงไดจัดกิจกรรม “สงเสริมการเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็ก
และเยาวชนตำบลคางพลูข้ึน อีกท้ังเพ่ือปลูกฝงแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับเด็กและเยาวชน เปน
การสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ ที่เกิดขึ้น และเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักอยูรวมกับผูอื่น รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปน มี
จิตสำ นึกรักษสิ่งแวดลอม และเห็นคุณคาของวัฒนธรรม คานิยมความเปนไทย ตามพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พุทธศักราช 2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6 ) พ.ศ. 2552 
มาตรา 66 องคการบริหารสวนตำบล มีอำนาจหนาที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม และมาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตำบลมีหนาที่ตองทำในเขต
องคการบริหารสวนตำบล (5) สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ (6) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ใหเทศบาลเมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตำบล มีอำนาจและ
หนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้ (9) จัด
การศึกษา (10) การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และ



๓๗ 
 

องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลคา้งพล ู อาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
มาตรา 6 ที่ตองการพัฒนาคนไทยใหเปนคนที่สมบูรณทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา 
ความรู มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชนนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ดำเนินชีวิตประจำวันได 

3.2 เพื่อสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชชีวิตไดอยางสมดุล ทามกลางการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

3.3 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและแบงปน 
และรูจักอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
4. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ - เด็กและเยาวชนตำบลคางพลู จำนวน ๑๐๐ คน 
เชิงคุณภาพ – เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักรู รูจักการใชชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทาง

ปรัชญาศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผ แบงปน และรูจักอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
5. กิจกรรมและข้ันตอนการดำเนินงาน 

5.1 จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
5.2 แตงตั้งคณะกรรมการและประสานงานคณะวิทยากร 
5.3 ดำเนินการตามโครงการ 
5.4 สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ 

6. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
องคการบริหารสวนตำบลคางพลู  

7. งบประมาณดำเนินการ 
๑๐,๐๐๐  บาท 

8. ระยะเวลาดำเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
10.1 เด็กและเยาวชนสามารถนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดำเนิน

ชวีิตประจำวันได 
10.2 เด็กและเยาวชนมีภ ูม ิคุมกันทางสังคม สามารถใชช ีว ิตไดอยางสมดุลทามกลางการ

เปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึนได 
10.3 เด็กและเยาวชนเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ รูจักเอื้อเฟอเผื่อแผและแบงปน และรูจักอยู

รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 

 
 



๓๘ 
 

องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลคา้งพล ู อาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา 

มิติท่ี ๒ การบริหารราชการเพ่ือปองกันการทุจริต 
๒.1 แสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหาร 

 
กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น” 

 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

กิจกรรม “ประกาศเจตจำนงตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดจัดทำยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาแลว 

3 ฉบับ ปจจุบันท่ีใชอยูเปนฉบับท่ี 3 เริ่มจากป พ.ศ. 2560 จนถึงป พ.ศ. 2564 ซ่ึงมุงสูการเปนประเทศท่ี
มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมที่ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดย
ไดรับความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชน
ของชาติและประชาชนเพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดานความโปรงใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติตานทุจริต” มีเปาหมายหลักเพ่ือให
ประเทศไทยไดรับการประเมินดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไมนอย
กวารอยละ 50 ในป พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนั้น การบริหารงานภาครัฐตองมีระดับ
ธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใช
ตำแหนงหนาท่ีในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกำหนดยุทธศาสตรการดำเนินงานออกเปน 6 ยุทธศาสตร 
ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตรท่ี 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตรท่ี 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรบัรู_การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานของรัฐภายใตโครงสรางการจัดระเบียบบริหารราชการ

ตามหลักการกระจายอำนาจการปกครอง ที่มุงเนนการกระจายอำนาจจากสวนกลางลงสูทองถิ่นและเปน
กลไกหนึ่งในการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น การพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืนรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลักแหงการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิ่น และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
หนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมทั้งมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาในระดับพื้นท่ี 
สวนการกำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะทำไดเทาที่จำเปนตามกรอบกฎหมายกำหนด และตอง
เปนไปเพ่ือการคุมครองประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน 

ทั้งนี้ ตองยอมรับวาปญหาการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเรื่องที่มีคำครหา ที่ไดสราง
ความขมข่ืนใจใหแกคนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนเวลาชานาน ซ่ึงหากพิจารณาจำนวนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ ่นประกอบกับมีปจจัยนานัปการท่ีคอยยั ่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม 



๓๙ 
 

องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลคา้งพล ู อาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา 

จริยธรรม ซื่อสัตยสุจริต ของคนทำงานราชการสวนทองถิ่นสวนใหเหือดหายไป และหากจะวากันไปแลว 
เรื่องในทำนองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนทำงานในหนวยงานราชการอื่นไดเชนเดียวกัน เพียงแต
คนทำงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีจำนวนมาก และมากกวาคนทำงานในหนวยราชการอื่น ๆ จึงมี
โอกาสหรือความเปนไปไดสูงที่คนทำงานในทองถิ่น อาจตองถูกครหาในเรื่องการใชอำนาจหนาที่โดยมิชอบ
มากกวา แมวาโอกาสหรือชองทางที่คนทำงานในทองถิ่นจะใชอำนาจใหออกนอกลูนอกทาง จะมีไดไมมาก
เทากับที่คนทำงานในหนวยงานราชการอื่น และมูลคาของความเสียหายของรัฐ ที่คนทำงานในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดกอใหเกิดขึ้นก็อาจเปนแคเศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคน
นอกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดังนั้น จึงมีความจำเปนที่ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองแสดงเจตจำนงทางการเมืองใน
การตอตานการทุจริตอยางเห็นชัดเปนรูปธรรม ดวยการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต สงเสริมให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินบริหารงานดวยความโปรงใส มีความเขมแข็งในการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และยกระดับมาตรฐาน
ในการปองกันการทุจริตขององคกรตนเองตอไปใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศตอไป 

 
3. วัตถุประสงค 

เพื่อแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดวยการจัดทำแผนปองกันการทุจริตในองคกรท่ีบริหาร 

 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

4.1 ประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ 
4.2 มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
4.2 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการบริหารสวนตำบล

คางพลู 
6.2 ประชุมหนวยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของ 
6.3 จัดตั้งคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
6.4 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
6.5 จัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
6.6 ประกาศใชแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
6.7 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
6.8 รายงานผลการดำเนินงาน 
 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 



๔๐ 
 

องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลคา้งพล ู อาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบ 
สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
 

10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 ผลผลิต 

                 - มีประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหาร อยางนอย 1 ฉบับ 
      - มีการประกาศเจตจำนงการตอตานการทุจริตของผูบริหารตอสาธารณะชน อยางนอย 1 ครั้ง 
      - มีแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 ป จำนวน 1 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ 
      - การบริหารราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความโปรงใส สามารถปองกันการทุจริต

ของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
      - ลดขอรองเรียนการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลคา้งพล ู อาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา 

๒.๒ มาตรการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
 

มาตรการออกคำส่ัง มอบหมายของนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และหัวหนาสวนราชการ 
 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ :  

มาตรการออกคำสั่ง มอบหมายของนายกองคกร ปกครองสวนทองถิ่น ปลัด องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน และหัวหนาสวนราชการ 

2. หลักการและเหตุผล 
องคการบริหารสวนตำบลคางพลูเปนหนวยงานบริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ

หนึ่งท่ีมีอำนาจหนาท่ีในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน ตามอำนาจหนาท่ีขององคการ
บริหารสวนตำบล ท้ังท่ีเปนหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2๕๓๗ 
หนาที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 และหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนท่ีกำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลมีหนาท่ีตองทำอีกมากมายใน
การใหบริการสาธารณะแกประชาชน ผูมารับบริการติดตอกับหนวยงานตาง ๆ ของ อบต. นั้น มักจะประสบ
ปญหาดานการอำนวยความสะดวกในการติดตอราชการ เนื่องจากภารกิจมีมากมาย ไปรวมอยูกับฝาย
ผูบริหาร ไมมีการกระจายอำนาจ หรือมอบหมายอำนาจหนาที่ในการสั่งการ อนุมัติ อนุญาต ไปยังหัวหนา
หนวยงาน ระดับสำนัก กอง และฝายตาง ๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคอยางยิ่งตอการใหบริการ ทำใหการ 
บริการเกิดความลาชา ประชาชนไมไดรับความสะดวกอันอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการกระทำการทุจริต
ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี สงผลใหระบบการใหบริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2๕๓๗  มาตรา ๖๙/๑  ท่ี
กำหนดใหการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบล ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุข
ประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่กำหนดใหการบริหารราชการเพื่อให
เกิดประโยชนสุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จำเปน ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ คุมคา ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2๕๓๗ มาตรา ๕๙ 
ที่กำหนดใหนายกองคการบริหารสวนตำบล มีอำนาจหนาที่ในการสั่ง อนุญาต และอนุมัติ เกี่ยวกับราชการ
ขององคการบริหารสวนตำบล มาตรา ๖๐ กำหนดใหนายกองคการบริหารสวนตำบล ควบคุมและ
รับผิดชอบในการบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตำบล และเปนผูบังคับบัญชาพนักงาน และลูกจาง
ขององคการบริหารสวนตำบล มาตรา ๖๐ วรรคสอง นายกองคการบริหารสวนตำบลมีอำนาจมอบหมาย
การปฏิบัติราชการใหแกรองนายกองคการบริหารสวนตำบลที่ไดรับแตงตั้งในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการ
ของนายกองคการบริหารสวนตำบลได มาตรา ๖๐/๑  กำหนดใหปลัดองคการบริหารสวนตำบลเปน
ผูบังคับบัญชาพนักงาน และลูกจางองคการบริหารสวนตำบลรองจากนายกองคการบริหารสวนตำบล และ
รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำขององคการบริหารสวนตำบล ใหเปนไปตามนโยบาย และอำนาจ
หนาที ่อ ื ่นตามที ่ม ีกฎหมาย กำหนด หรือตามที ่นายกเทศมนตรี มอบหมายประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตำบลจังหวัดนครราชสมีา 
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ดังนั้น เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ลดข้ันตอนการใหบริการและไมสรางเง่ือนไขข้ันตอนท่ีมีความยุงยาก จึงจำเปนตองมี
มาตรการ การมอบหมายอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลข้ึน 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื ่อเปนการลดขั ้นตอนการใหบริการประชาชนใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม
ตอบสนองความตองการของประชาชน 

3.2 เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหนวยงาน 
3.3 เพ่ือเปนการกระจายอำนาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผูบริหารทุกระดับ 
3.4 เพื่อปองกันการผูกขาดอำนาจหนาที่ในการใชดุลพินิจอันอาจเปนเหตุแหงการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในตำแหนงหนาท่ีราชการ 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

จัดทำคำสั่งมอบหมายงานของนายกองคการบริหารสวนตำบล ปลัดองคการบริหารสวนตำบล และ
หัวหนาสวนราชการ จำนวน 4 ฉบับ ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหรองนายก
องคการบริหารสวนตำบล นายกองคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหปลัดองคการบริหารสวนตำบล รอง
ปลัดองคการบริหารสวนตำบล และหัวหนาสวนราชการ ปลัดองคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหรอง
ปลัดองคการบริหารสวนตำบล และปลัดองคการบริหารสวนตำบลมอบหมายใหหัวหนาสวนราชการ 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 ออกคำสั่งมอบหมายงานในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ ตามกฎหมาย ระเบียบฯ ขอบังคับและ
หนังสือสั่งการ 

6.2 จัดทำหนังสือแจงเวียนใหทุกสวนราชการและผูรับมอบอำนาจใหปฏิบัติราชการแทนรับทราบ
และถือปฏิบัติ 

6.3 จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ 
6.4 ใหผูรับมอบหมายงานตามคำสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ไดรับมอบหมายในทุก

เดือน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ - 25๖๔) 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบ 

สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
10. ตังช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ผลผลิต 
มีคำสั่งมอบหมายงานใหผูท่ีเก่ียวของปฏิบัติราชการแทน จำนวนไมนอยกวา 4 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ 
- ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการท่ีไดรับอยูในระดับดี 
- ประชาชนไดรับความสะดวก และลดการผูกขาดอำนาจหนาท่ีอันเปนชองทางแหงการทุจริต 



๔๓ 
 

องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลคา้งพล ู อาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา 

 
โครงการสำรวจความพึงพอใจในการใหบริการของ อบต.คางพลู 

 
1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

โครงการสำรวจความพึงพอใจในการใหบริการของ อบต.คางพลู 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

องคการบริหารสวนตำบลคางพลู มีหนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถ่ิน
ตามอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบล ทั้งที่เปนหนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการ
บริหารสวนตำบล พ.ศ. 2๕๓๗ และหนาที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ. 2542 และหนาที่อื ่นตามที่กฎหมายกำหนดใหเปนหนาที ่ของ
องคการบริหารสวนตำบล และในการปฏิบัติหนาที่นั ้นตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดย
คำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล  การจัดทำ
งบประมาณการจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จากภารกิจหนาที่ในการจัดทำบริการสาธารณะใหแกประชาชน
ในทองถิ่น นั้น องคการบริหารสวนตำบลในฐานะผูใหบริการก็จะไมทราบวาภารกิจที่ใหบริการไปนั้น 
ประชาชนไดรับประโยชน หรือเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนมากนอยเพียงใด การใหบริการมีคุณภาพ
เพียงใด ตอบสนองความตองการผูรับบริการหรือไม การท่ีจะทราบถึงความพึงพอใจจากผูรับบริการ จึงตอง
มีโครงการสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2๕๓๗  มาตรา 
๖๙/๑  ท่ีกำหนดใหการปฏิบัติงานตามหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี คำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชน การตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 ที่กำหนดใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
นั้นจะตองกอใหเกิดประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความ
คุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ประชาชนไดรับการอำนวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ 
อีกทั้งเพื่อเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะประโยชนใหประชาชนเกิดความพึงพอใจ 
องคการบริหารสวนตำบลคางพลูจึงไดจัดทำโครงการ โครงการสำรวจความพึงพอใจในการใหบริการของ 
อบต.คางพลู 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือเปนการสรางความโปรงใสในการใหบริการสาธารณะ การใหบริการประชาชนใหเกิดความ
พึงพอใจ 

3.2 เพื่อเปนการสรางจิตสำนึกความตระหนักใหแกบุคลากรผูใหบริการ ปฏิบัติหนาที่ในการ
ใหบริการ โดยยึด 
ประโยชนสุขของประชาชน 

3.3 เพ่ือเปนการปรับปรุงและพัฒนางานดานบริการใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
3.4 เพ่ือเปนการปองกันปญหารองเรียน การทุจริตประพฤติมิชอบในหนวยงาน 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
จัดจางสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่มีการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไปภายในเขต

จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัด ทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบล
จำนวน 1 ครั้ง ตอป 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

พ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
6. วิธีดำเนินการ 

6.1 ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการจัดจางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเขตพื้นท่ี
จังหวัดหรือนอกเขตจังหวัดตามระเบียบพัสดุฯ 

6.2 ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลตามรูปแบบท่ี
กำหนด 

6.3 สรุปประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจแจงใหองคการบริหารสวนตำบลทราบ 
6.4 ดำเนินการเบิกจายเงินใหแกสถาบันผูทำการประเมิน 
6.5 ปดประกาศผลสำรวจความพึงพอใจใหประชาชนทราบ 
6.6 นำผลการประเมินมาปรับปรุงการทำงานดานบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
เบ ิกจายตามงบประมาณรายจายประจำป แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบร ิหารทั ่วไป 

งบดำเนินการ หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจาย
หมวดอ่ืนๆ โครงการสำรวจความพึงพอใจในการใหบริการของ อบต.คางพลู งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท/ป 
9. ผูรับผิดชอบ 

สำนักงานปลัด  องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 ผลผลิต 
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบล 

จำนวน 1 ฉบับ 
10.2 ผลลัพธ 
- ประชาชนผูรับบริการมีความพึงพอใจไมต่ำกวารอยละ 80 
- การใหบริการสาธารณะมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 
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๒.3 มาตรการการใชดุลยพินิจและใชอำนาจหนาที่ ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี  

มาตรการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 กำหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทำหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ
เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงการบรหิารงานให
สอดคลองกับความตองการของประชาชนมากที่สุด ประกอบกับในปที่ผานมาไดมีการประเมินองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี และไดดำเนินการตามโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องทุกปนั้น 

เพื่อใหการประเมินบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีเปนไปดวยความเรียบรอยเกิดประโยชนสุขตอ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจขององคกรมีประสิทธิภาพและความคุมคา สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง หรืออยางนอยมีผลการประเมินไมต่ำ
กวาปที่ผานมา องคการบริหารสวนตำบลคางพลูจึงไดจัดทำมาตรการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการ  เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนโดยยึดกรอบแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบลตามกฎหมายเปนสำคัญ 
 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานการบริการประชาชน 
3.2 เพ่ืออำนวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
3.3 เพ่ือรับฟงและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผูรับบริการ 
3.4 เพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
4.1 เพ่ือลดข้ันตอนในการทำงานขององคการบริหารสวนตำบลคางพลูใหสั้นลง 
4.2 ประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลคางพลู 
4.3 ประชาชนนอกพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไป 
4.4 เจาหนาท่ีและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
4.5 ผูบังคับบัญชามอบอำนาจการตัดสินใจเก่ียวกับการสั่งการ อนุญาต การอนุมัติ และการปฏิบัติ

ราชการใดๆ ไปสูผูใตบังคับบัญชาซ่ึงมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนั้นโดยตรง 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
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6. วิธีดำเนินการ 
6.1 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
6.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสำรวจงานบริการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติ ปรับปรุง

ขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการที่สามารถปฏิบัติไดจริงและพิจารณางานในภารกิจวาเรื ่องใดท่ี
ผูบังคับบัญชาสามารถมอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชา 

6.3 ประกาศลดขั ้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ และประกาศกระบวนงานบริการ
ประชาชนที่นายกองคการบริหารสวนตำบลมอบอำนาจใหรองนายกองคการบริหารสวนตำบล หรือปลัด
องคการบริหารสวนตำบลใหประชาชนทราบโดยทั่วไปพรอมทั้งจัดทำแผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการใหประชาชนทราบ 

6.4 มีระบบการรับฟงขอรองเรียนหรือมีการสอบถามจากภาคประชาชน และนำผลดังกลาวมา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 

6.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตาง ๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตำบล
ทราบ 

 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ทุกกอง/สำนัก ในองคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการติดตอขอรับบริการ และมีความพึงพอใจในการ

ใหบริการของ 
เจาหนาท่ี 

10.2 การปฏิบัติราชการมีความคลองตัว และบุคลากรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
10.3 การปฏิบัติราชการมีความสอดคลองกับนโยบายปฏิรูประบบราชการ 
10.4 ทำใหภาพลักษณขององคการบริหารสวนตำบลคางพลูเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นและทำให

ประชาชนมีความศรัทธาตอคณะผูบริหารมากยิ่งข้ึน 
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๒.๔ การเชิดชูเกียรติแกหนวยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนใหเปนท่ี
ประจกัษ 
 
กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
2. หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบันสังคมไทยใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนและการบริการสาธารณะแบบมี
สวนรวมตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย นอกจากนี้ยังเปนการยกยองเชิดชูเกียรติ
บุคคล เด็ก เยาวชนและองคกรที่ใหการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ท่ี
เปนประโยชนแกชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเปนขวัญกำลังใจใหบุคคลหรือองคกรมีความมุงม่ัน 
ตั้งใจ รวมเปนแกนนำในการสงเสริม สนับสนนุ และอนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป 

กองการศึกษา จัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื่อนำผูท่ีไดรับการคัดเลือก
ระดับหมูบานเขารับใบประกาศเชิดชูเกียรติ เพ่ือเปนขวัญกำลังใจใหประชาชนมีความมุงม่ัน ชวยเหลือสังคม 
และเปนแบบอยางตอบุคคลอ่ืนในชุมชน 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อยกยองบุคคล เด็กและเยาวชน ที่ใหการสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมดานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ท่ีเปนประโยชนแกชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางตอเนื่องใหสังคมไดรับรู 

3.2 เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรผลงานของผูที่ไดรับรางวัลใหเปนตัวอยางที่ดีแกสาธารณชน
ตอไป 

3.3 เพื่อเปนขวัญและกำลังใจใหบุคคล เด็กและเยาวชน รวมสนับสนุนและสงเสริมการดำเนินงาน
ดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอยางตอเนื่องและกวางขวางยิ่งข้ึน 
4. เปาหมาย 

เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลคางพลู 
5. สถานท่ีดำเนินการ 

องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 ประชาสัมพันธกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
6.2 ประสานกำนัน ผูใหญบาน และสมาชิก อบต. เพื่อคัดเลือกบุคคลผูเขารวมกิจกรรมเชิดชู

เกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
6.3 จัดทำเอกสารผูทำคุณประโยชนดานตาง ๆ เพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา ดังนี้ 

- ดานชวยเหลือสังคมดีเดน (ประชาชน) 
- ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน การจักสาน (ประชาชน) 
- ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน เพลงพ้ืนบาน (ประชาชน) 
- ดานถายทอดภูมิปญญาทองถ่ินดีเดน การสอนดนตรีไทย (ประชาชน) 
- ดานอนุรักษศิลปวัฒนธรรมการแสดงดนตรีไทย (เด็กและเยาวชน) 

6.4 ดำเนินการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ 
6.5 สรุปผลการจัดทำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะเพ่ือเสนอผูบังคับบัญชา 
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7. ระยะเวลาดำเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ผูทำคุณประโยชนไดรับการเชิดชูเกียรติประชาชนผูมีจิตสาธารณะ เพื ่อใหเปนแบบอยางกับ

ประชาชน 
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๒.5 มาตรการจัดการในกรณีไดทราบหรือรับแจงหรือตรวจสอบ พบการทุจริต 

 

กิจกรรม “การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการของ องคการบริหารสวนตำบลคางพลู” 
 

1. ช่ือโครงการ :  

กิจกรรม “การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการของ องคการบริหารสวนตำบลคางพลู” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติ

วาการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคำนึงถึง
ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานการมีสวนรวมของประชาชนการเปดเผยขอมูล การติดตาม ตรวจสอบ และ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 กำหนดไววา เพ่ือประโยชน
ในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดมาตรการกำกับการ
ปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทำความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งมาตรา 45 กำหนดใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระ
ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการ
ใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
ระยะเวลาท่ีกำหนด  

องคการบริหารสวนตำบลคางพลู จึงไดจัดใหมีการจัดทำขอตกลงและติดตามผลการปฏิบัติราชการ 
โดยมีการลงนามในขอตกลงการปฏิบัติราชการระหวางนายกองคการบริหารสวนตำบลคางพลูกับปลัด
องคการบริหารสวนตำบลคางพลู และหัวหนาสำนักปลัด/ผูอำนวยการกอง และใหมีการลงนามจัดทำ
ขอตกลงทุกป เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตำบลคางพลู 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกำหนด 

3.2 เพ่ือใหหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย มีความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียด
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

3.3 เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/ฝาย ตามขอตกลง
การปฏิบัติราชการประจำปงบประมาณ 25๖๑ 

3.4 เพื่อใหหนวยงานระดับสำนัก/กอง/ฝาย สามารถจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานของตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 



๕๐ 
 

องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลคา้งพล ู อาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา 

4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามขอตกลงการปฏิบัติราชการของหนวยงานระดับสำนัก/กอง/
ฝาย 

องคการบริหารสวนตำบลคางพลู ไดทำขอตกลงผลงานกับผูใตบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษร
อยางชัดเจน โดยจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ ในระดับสำนัก/กอง/ฝาย เพื่อใหการดำเนินงานตาม
ขอตกลงการปฏิบัติราชการดังกลาวบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามที่กำหนด และรับสิ่งจูงใจตามระดับผลงาน โดยไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงการปฏิบัติราชการ
ระหวางนายกองคการบริหารสวนตำบลกับปลัดองคการบริหารสวนตำบล และปลัดองคการบริหารสวน
ตำบลกับหัวหนาหนวยงานในสังกัด พรอมคณะทำงานไดรวมกันพิจารณาและเลือกตัวชี้วัดในประเด็นการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการแตละมิติ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2) การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ 
3) การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจ 
4) การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
5) การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
6) การพัฒนาความรูและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

5. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 

วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
1.1 ชี้แจงสำนัก/กอง/ฝายตางๆ และผูปฏิบัติงานทราบ และทำความเขาใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด และ

กรอบการประเมินผลการปฏบิัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมือง
ท่ีดี พ.ศ. 2546 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0892.4/ว 435 ลงวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2548 

1.2 ติดตามผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดใหมีผลการปฏิบัติราชการอยางเหมาะสม เชน  
- ศึกษาขอมูล และเอกสารหลักฐานตาง ๆ เชน รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำ

รับรองการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน และเอกสารที่เกี่ยวของกับการดำเนินการ
ตามตัวชี้วัด เปนตน 

- ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยการประสานงานกับผูกำกับดูแลตัวชี้วัด และผู
จัดเก็บขอมูล เพื่อใหการดำเนินการเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด และการมีสวนรวมของผูบริหารของ
หนวยงานในการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานดังกลาว 

1.3 รับฟงความคิดเห็นของหนวยงานที ่รับผิดชอบตัวชี ้ว ัด เพื ่อใหการดำเนินงานบรรลุตาม
เปาหมายหรือตัวชี้วัดท่ีกำหนด 

1.4 วัดผลลัพธท่ีไดจากการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน 
1.5 ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ กรณีที่การประเมินผล

การปฏิบัติราชการในเบื้องตนไมเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด เพื่อหาแนวทางแกไขใหการปฏิบัติงาน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 

 
 
 
 



๕๑ 
 

องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลคา้งพล ู อาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา 

6. การคำนวณผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
ผลการประเมิน ระดับคะแนนท่ีไดรับ 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีเลิศ/ดีเยี่ยม 5 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับดีมาก 4 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับด ี 3 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับพอใช 2 
มีผลการปฏิบัติราชการอยูในระดับปรับปรุง 1 

 
 
กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดำเนินการตามอำนาจหนาที ่เพื่อการตรวจสอบ 

ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดำเนินการตามอำนาจหนาท่ีเพ่ือการ

ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

2. หลักการและเหตุผล 
องคการบริหารสวนตำบลคางพลูใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดำเนินการตามอำนาจหนาที่เพ่ือ

การตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู เนื ่องจากเห็น

ความสำคัญของการตรวจสอบที่จะเปนปจจัยสำคัญชวยใหการดำเนินงานตามภารกิจขององคการบริหาร

สวนตำบลคางพลูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ

ดำเนินงานท่ีผิดพลาดและลดความเสียหายที ่อาจจะเกิดขึ ้น ซึ ่งนอกจากจะใหความรวมมือกับหนวย

ตรวจสอบภายนอก (ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด, อำเภอ) แลว องคการบริหารสวนตำบลคางพลูยังใหความสำคัญ

กับการตรวจสอบภายในดวย โดยใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบภายในทำหนาที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ/มี

แผนการตรวจสอบภายใน และรายงานผลการตรวจสอบภายในทุกสวนราชการ 

การใหความรวมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน
ประจำปไดมอบหมายใหหนวยงานผูเบิก/หัวหนาหนวยคลัง มีหนาที่ใหคำชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก
เจาหนาที่ของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน กรณีไดรับขอทักทวงใหหัวหนาหนวยงานผูเบิก/หัวหนา
หนวยงานคลังปฏิบัติตามขอทักทวงโดยเร็ว อยางชาไมเกิน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรับแจงขอทักทวง กรณีท่ี
ชี้แจงขอทักทวงไปยัง สตง. แลว แต สตง. ยืนยันวายังไมมีเหตุผลที่จะลางขอทักทวง ก็จะดำเนินการชี้แจง
เหตุผลและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดใหเสร็จสิ้นภายใน 45 วัน นับจากวันท่ีไดรับทราบผลการวินิจฉัย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 25๕8 

ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบการทุจริต มีการมอบหมายใหงานนิติการและงานการเจาหนาท่ี สำนักงาน
ปลัด มีหนาท่ีดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดยเครงครัด เท่ียงธรรม ไมเลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่อง
รองเรียนกลาวหาบุคลากรท่ีปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ 



๕๒ 
 

องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลคา้งพล ู อาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา 

นอกจากนี้ ยังใหความรวมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช./สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด ที่ไดดำเนินการตามอำนาจ

หนาที่เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู  เพื่อความ

โปรงใส และปองกันการทุจริต และผลการบริหารงานท่ีผานมาในรอบ 10 ป ไมพบการทุจริตแตอยางใด 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหเปนมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือตรวจสอบพบการทุจริต 
3.2 เพ่ือความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
ทุกสำนัก/กอง/ฝาย จัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการตอผูบริหาร 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
ทุกสำนัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

6. วิธีดำเนินการ 
๖.๑ ทุกสำนัก/กอง/ฝาย/งาน ใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบท่ีไดดำเนินการตามอำนาจหนาท่ี

เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

๖.๒ ปฏิบัติตามขอทักทวงฯ ตามระเบียบ ฯ ภายในกำหนด 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ใชจายงบประมาณรวมในหมวดคาตอบแทน คาใชสอย และวัสดุ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
ทุกสำนัก/กอง/ฝาย องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 องคการบริหารสวนตำบลคางพลูมีมาตรการจัดการ กรณีไดรับทราบหรือรับแจง หรือ

ตรวจสอบพบการทุจริต 

10.2 องคการบริหารสวนตำบลคางพลูมีความโปรงใส และปองกันการทุจริต ตามหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี 

 

 

 

 

 

 



๕๓ 
 

องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลคา้งพล ู อาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา 

มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง รองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก หรือประชาชนกลาวหาเจาหนาท่ี

ขององคการบริหารสวนตำบลวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบ” 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง รองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก หรือประชาชน
กลาวหาเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลคางพลูวาทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ี
โดยมิชอบ” 
 
2. หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและแกไข
ปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบไดกำหนดใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือ
แนวทางปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ โดยมุงเนน
การสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบเฝา
ระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได ประกอบกับนโยบายของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา 
นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายของรัฐบาลตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 
2557 ก็ไดกำหนดใหมีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและ
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ในการนี้องคการบริหารสวนตำบลคางพลู จึงไดจัดทำมาตรการการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
รองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบลคางพลูวา
ปฏิบัติราชการตามอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียไดทราบชองทางการ 
รองเรียน แนวทางการพิจารณารับเรื่องรองเรียน และการตอบสนองตอขอรองเรียนในเรื่องการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบของขาราชการ และเปนการสรางเครือขายภาคประชาชนในการชวยสอดสองและเฝาระวังมิ
ใหเจาหนาท่ีกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบนอกเหนืออำนาจท่ีตนมีไดอีกทางหนึ่งดวย 
 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อสรางจิตสำนึกใหแกพนักงานสวนตำบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล บุคลากร
ทางการศึกษาในองคการบริหารสวนตำบล พนักงานจางตามภารกิจและลูกจางขององคการบริหารสวน
ตำบลคางพลู ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีและตระหนักถึงความสำคัญของภัยของการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

3.2 เพ่ือใหการตรวจสอบเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนไปอยางรวดเร็ว 

โปรงใส เปนธรรม 

4. เปาหมาย 
“เจาหนาท่ี” หมายถึง พนักงานสวนตำบล พนักงานครูองคการบริหารสวนตำบล บุคลากรทางการ

ศึกษาในองคการบริหารสวนตำบล พนักงานจางตามภารกิจ และลูกจางขององคการบริหารสวนตำบลคาง
พล ู
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

องคการบริหารสวนตำบลคางพลู ตำบลคางพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสมีา 
 



๕๔ 
 

องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลคา้งพล ู อาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพิจารณาเรื่องรองเรียนวามีมูลและเขา

องคประกอบความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม 
6.2 แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง กรณีมีเจาหนาที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจ

หนาท่ีโดยมิชอบ 
6.3 กำหนดชองทางการรองเรียน แจงเบาะแสขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบและ

พัฒนาชองทางการรองเรียนใหงาย สะดวกและวิธีการคุมครองผูใหขอมูล เพื่อเปนหลักประกันและสราง
ความม่ันใจแกผูใหขอมูล ในการใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแกหนวยงาน 

6.4 แจงผลการพิจารณาใหผูรองเรียนทราบผลและความคืบหนาของการดำเนินการ ภายใน 5 วัน 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานนิติการ สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ตัวช้ีวัด 
รอยละของเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีท่ีมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ผลลัพธ 
ภาคประชาชนมีบทบาทในการเฝาระวัง และติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจาหนาท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 
 

องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลคา้งพล ู อาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา 

มิติท่ี 3  การสงเสริมบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

3.1 จัดใหมีและ เผยแพรขอมูลขาวสารในชองทางท่ีเปนการอำนวยความสะดวกแกประชาชน

ไดมีสวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติ ราชการตามอำนาจ หนาที่ขององคกร ปกครองสวนทองถิ่นไดทุก

ข้ันตอน  

มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู ใหมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงข้ึน” 

1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ปรับปรุงศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู ใหมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน” 

2. หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติใหหนวยงาน

ของรัฐตองจัดใหมี 
ขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยตามที่กฎหมายกำหนดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได ณ ที่ทำการของ
หนวยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารและใหบริการวา “ศูนยขอมูลขาวสาร” 
โดยมีเจตนารมณใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการดำเนินการตาง ๆ 
ของรัฐ 

ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด องคการบริหารสวนตำบลคาง
พลูจึงไดใหมีสถานที่สำหรับประชาชนเขาตรวจดูขอมูลขาวสารซึ่งไดรวบรวมไว โดยจัดเปนศูนยขอมูล
ขาวสารองคการบริหารสวนตำบลคางพลูใหบริการ โดยมีสำนักงานปลัด เปนผูรับผิดชอบขอมูลขาวสาร
ตางๆ ที่ประชาชนสามารถเขาตรวจดูได เพื่อประชาชนจะไดสามารถรับรูสิทธิและหนาที่ของตนอยางเต็มท่ี
ในการแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองตรงกับความเปนจริง ในการรักษาประโยชน
ของตนตอไป 

 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื ่อเผยแพรขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไม
บิดเบือนขอเท็จจริง 

3.2 เพ่ือเพ่ิมชองทางใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคการบริหาร
สวนตำบลคางพลู 

 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ศูนยขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตำบลคางพลู จำนวน 1 แหง 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
ณ ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู  

 

 



๕๖ 
 

องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลคา้งพล ู อาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 มีการจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารและจัดสถานท่ีใหประชาชนเขาตรวจดูขอมูล 
6.2 มีการแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเปนปจจุบัน 
6.3 มีการจัดวางเอกสารขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 

การเงิน การจัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการท่ี
กฎหมาย ระเบียบ กฎขอบังคับที่กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผยแพรใหประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได ขอมูลครบตามรายการท่ีกำหนด 

6.4 มีการจัดประชุมใหความรูแกบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เก่ียวกับการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

6.5 มีการใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
6.6 มีบริการอินเตอรเน็ตสำหรับใหบริการประชาชนท่ัวไป 
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผูมารับบริการและสรุปผลเสนอผูบริหาร 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
จำนวนศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

 

กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูล ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ. ขอมูล ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

2. หลักการและเหตุผล 
คุณธรรม จริยธรรมเปนหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลท่ีหนวยงานภาครัฐทุกแหงพึงปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการ

บริหารจัดการท่ีดี และสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ ซ่ึงรวมไปถึงความโปรงใสการทำงานท่ี
จำเปนตองมีในทุกหนวยงาน โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐ โดยหนึ่งในแนวทางที่จะชวยใหเกิดความโปรงใส
ในการทำงานคือการเปดเผยขอมูลขาวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 25๖0 มาตรา 
๔๑ บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรูหรือรับทราบขอมูลขาวสารของราชการวา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบ
ขอมูลหรือขาวสารสาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
สวนทองถ่ิน” และตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ไดระบุหลักการและ 
เหตุผลของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการวาในระบอบประชาธิปไตย การใหประชาชนมีโอกาส
กวางขวางในการไดรับขอมูลขาวสารเก่ียวกับการดำเนินการตาง ๆ ของรัฐเปนสิ่งจำเปน เพ่ือท่ีประชาชนจะ
สามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิทางการเมืองไดโดยถูกตองมากยิ่งข้ึน 
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การเปดเผยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตำบลคางพลูใหประชาชนรับรูอยางถูกตอง 
รวดเร็วจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพจึงเปนสิ่งที่จำเปนอยางยิ่งซึ่งสอดคลองกับแผนการดำเนินงานของ
องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

ดังนั้น เพ่ือเสริมสรางใหองคการบริหารสวนตำบลคางพลูมีความโปรงใสในการทำงานมากยิ่งข้ึน จึง
ไดจัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม นำความโปรงใสสูองคกร เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตำบลคางพลูและตัวแทนชุมชนไดรับรูสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการและเรียนรูเรื ่อง
คุณธรรม  จริยธรรม   และความโปรงใส   และเม่ือเกิดความเขาใจแลวจะสามารถขยายผลบอกตอไปยังผู 
ใกลชิด สรางเครือขายความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตำบลคางพลูกับภาคประชาชนใหมีความ
เขมแข็งยิ่งข้ึน 
3. วัตถุประสงค 

เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปรงใสใน
การทำงานและมีความรูเกี่ยวกับสิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ผูเขารวมอบรม จำนวน ๑๐๐ คน 
(ตัวแทนสำนัก/กอง จำนวน 10 คน, ตัวแทนชุมชน จำนวน ๙0 คน) 
ผลการเรียนรูเฉลี่ย รอยละ 80 
ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ รอยละ 80 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

6. วิธีดำเนินการ 
ข้ันตอนท่ี 1 สำรวจความตองการอบรม 
ข้ันตอนท่ี 2 ออกแบบหลักสูตร 
ข้ันตอนท่ี 3 ดำเนินกิจกรรม 
ข้ันตอนท่ี 4 วัดผลความรู 
ข้ันตอนท่ี 5 ติดตามและประเมินผล 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ 

8. งบประมาณดำเนินการ 
๑๐,๐๐๐ บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
จำนวนผูเขารวมอบรม 
รอยละของผลการเรยีนรูเฉลี่ย 
รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

 



๕๘ 
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โครงการประชาสัมพันธขาวสาร อบต. 

1. ช่ือโครงการ : โครงการประชาสัมพันธขาวสาร อบต. 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของมาตรการ 

ในภาวะสังคมปจจุบัน ความเจริญกาวหนาดานวิชาการ และเทคโนโลยีตาง ๆ กาวหนาไปมาก
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การนำเอาเทคโนโลยีตาง ๆ เขามา
ใชในการดำเนินงานผานสื่อการประชาสัมพันธ เพ่ือใหบรรลุผลสำเร็จ และรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการสรุป
เพื่อใหความรูความเขาใจไดงายในชวงระยะเวลาสั้น ๆ หรือชวงระยะเวลาอันจำกัดนั้นเปนเรื่องที่ตองปู
พื้นฐาน สรางความนาเชื ่อถือ และนาสนใจใหกับกิจกรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตำบล ให
สามารถมองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ไดชัดเจนถูกตอง ฉะนั้นการ
สรางความสัมพันธกับประชาชนตองการใหประชาชนเขาถึงและมีสวนรวมรับรูในภารกิจขององคการบริหาร
สวนตำบล จึงจำเปนตองพิจารณาในการเลือกสื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณนั้น ๆ การใชสื่อเทคนิคและ
วิธีการเปนอยางไรบาง ในแตละขั้นตอนที่ตางกันเปนสิ่งสำคัญ ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนยอมรับและใหความ
รวมมือสนับสนุน ซ่ึงจะมีผลตอการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หนาท่ี อยางโปรงใส และยุติธรรม 
3. วัตถุประสงค 

๓.1 เพื่อประชาสัมพันธการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลใหประชาชนไดรับทราบโดย
ผานทางสื่อประเภทตาง ๆ ไดแก สื่อสิ่งพิมพ, สื่อวิทยุ, โทรทัศน, สื่อ Social network ผานทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส 

๓.2 เพื่อสรางจิตสำนึกใหเกิดการเรียนรู รับรูและเขาใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององคการ
บริหารสวนตำบลอยางถูกตองและโปรงใส 

๓.3 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและรับผิดชอบในภารกิจขององคการบริหารสวนตำบล 
๓.4 เพ่ือใหเกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในทองถ่ินของตน 
๓.5 เพ่ือนำเสนอผลงาน/โครงการโดดเดน ใหเปนท่ีทราบกันอยางแพรหลาย 
๓.6 เพ่ือความสัมพันธท่ีดีและเชื่อมความสามัคคีระหวางองคการบริหารสวนตำบล สื่อมวลชนและ

ประชาชน 

4. เปาหมาย 
เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธเผยแพรภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลคางพลูใหแกประชาชน

โดยท่ัวไปอยางกวางขวาง 
4.1 จัดทำวารสารรายงานประจำป เพ่ือรวบรวมภารกิจการดำเนินงานของ อบต. 
4.2 จัดทำวารสารแถลงผลงานคณะผูบริหาร 
4.3 จัดทำแผนพับประชาสัมพันธ และคูมือการใหบริการประชาชน 
4.4 จัดทำ Presentation นำเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององคการบริหารสวนตำบล 
4.5 จัดทำภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร 
4.6 จัดทำคูมือสำหรับประชาชน 
4.7 จัดทำปายประชาสัมพันธ 
4.8 จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
4.9 เสียงตามสาย 
4.10 อ่ืน ๆ 
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5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
ในเขตองคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 เสนออนุมัติโครงการ 
6.2 ดำเนินการประชุม 
6.3 มอบหมายงาน/จัดทำการรวมนำเสนอร_างรูปแบบ 
6.4 ผลิตสื่อประเภทตาง ๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางเหมาะสมตามภารกิจขององคการบริหาร

สวนตำบล 
6.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
๓,๐๐๐ บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ใชแบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู ซ่ึงออกแบบ

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลคางพลู เปนตัวชี้วัด โดย
กำหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 

- ประชาชนไดรับทราบเขาใจถึงบทบาท ภารกิจขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู และมีความ
พึงพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ ไมนอยกวารอยละ 60 
 

3.2 การรับฟงความ คิดเห็น การรับและ ตอบสนองเรื่อง รองเรียน/รองทุกข ของประชาชน 

กิจกรรมจัดประชาคมแผนชุมชน 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมจัดประชาคมแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ ่น มีนโยบายในการบูรณาการ
กระบวนการทำงานรวมกันของทุกภาคสวนที่เกี ่ยวของในการสงเสริมสนับสนุนใหทุกหมูบาน/ชุมชน มี
กระบวนการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน และสนับสนุนใหหนวยงาน
ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น นำแผนชุมชนสูการปฏิบัติ ซึ่งเปนกลไกสำคัญในการสงเสริมการมีสวน
รวมในการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินของประชาชน องคการบริหารสวนตำบลคางพลูไดดำเนินการจัด 
ประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน ประจำปงบประมาณ 25๖๑ เพื่อนำมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปของ
องคการบริหารสวนตำบลคางพลู ประจำป พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔ รวมถึงการนำเขาบรรจุไวในราง
ขอบัญญัติงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลในปถัดไป งานพัฒนาชุมชน องคการบริหารสวนตำบล
คางพลู จึงไดจัดใหมีกิจกรรมประชุมประชาคมแผนแมบทชุมชน ประจำป พ.ศ. 25๖๑ ข้ึน 
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3. วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อจัดเก็บขอมูลพื้นฐานที่เปนมาตรฐานสามารถนำไปใชประโยชนในการจัดทำแผนชุมชน

และวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
3.2 เพ่ือระดมความคิดเห็นและกำหนดแนวทางการแกไขปญหาของผูนำชุมชน 
3.3 เพื่อใหไดแผนงานโครงการของชุมชน นำมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวน

ตำบล 
3.4 เพ่ือรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน 
3.5 เพื่อฝกใหประชาชนไดรวมกระบวนการ รวมคิด รวมทำ รวมแกปญหา และสงเสริมระบอบ

ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม 
3.6 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
จัดเก็บขอมูลพื้นฐานชุมชน และจัดใหมีประชุมเวทีประชาคม จำนวน ๑๐ หมูบาน ในเขตองคการ

บริหารสวนตำบลคางพลู สำหรับใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นใหไดมาซ่ึงแผนงานของชุมชน เพ่ือนำมา
บรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารสวนตำบล 

 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
6.2 ประสานชุมชนเพ่ือคัดเลือกผูจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน 
6.3 ประสานวิทยากร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
6.4 จัดประชุมชี้แจงทำความเขาใจ 
6.5 ดำเนินการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน, ตรวจสอบขอมูล, ทำการบนัทึกและประมวลผลขอมูล 
6.6 จัดประชุมผูนำชุมชนและเวทีประชาคมตามตารางท่ีกำหนด 
6.7 จัดประชุมเพ่ือพิจารณารางแผนชุมชน 
6.8 จัดทำแผนชุมชนเพื่อสงใหงานวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงานปลัด และหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 
6.9 ประเมินผล และรายงานผลใหผูบริหารทราบ 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
จัดเวทีประชุมประชาคมหมูบาน และจัดใหมีการพิจารณารางแผนชุมชน จำนวน ๑๐  หมูบาน 

ระหวางเดือนมีนาคม – เมษายน  
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 



๖๑ 
 

องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลคา้งพล ู อาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา 

9. ผูรับผิดชอบ 
งานพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
๑๐.1 มีขอมูลพ้ืนฐานชุมชนท่ีไดมาตรฐานสำหรับใชในการวางแผนพัฒนาชุมชนและพัฒนาทองถ่ิน 
๑๐.2 ไดรับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในแตละชุมชน 
๑๐.3 ไดแผนงานโครงการของชุมชน เพ่ือนำมาบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ป 
๑๐.4 ประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมกันแกไขปญหาของชุมชน 
๑๐.5 ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจตามระบอบประชาธิปไตย 
๑๐.6 ประชาชนไดมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติราชการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๒ 
 

องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลคา้งพล ู อาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา 

3.3 การสงเสริมให ประชาชน มีสวนรวมบริหาร กิจการขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น 

ประชุมประชาคม หมูบานและประชาคมตำบล ประจำป 

1. ช่ือโครงการ : ประชุมประชาคม หมูบานและประชาคมตำบล ประจำป 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
กฎหมายที ่เกี ่ยวของกับการกระจายอำนาจและองคกรปกครองสวนทองถิ ่น เปนกฎหมายท่ี

คอนขางใหมและมีจำนวนหลายฉบับดวยกัน ทำใหประชาชนยังไมอาจไดรับทราบถึงความสำคัญของการ
กระจายอำนาจและการมีสวนรวมของประชาชนตอการกระจายอำนาจ องคการบริหารสวนตำบลคางพลูจึง
ไดจัดใหมีการประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตำบลประจำป ขึ้น เพื่อใหประชาชนมีความรูความ
เขาใจและตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายอำนาจการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถ่ิน
ตนเอง 
3. วัตถุประสงค 

เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปตามหลักการมีสวนรวมของประชาชน โปรงใส และตรวจสอบได
เพ่ือเผยแพรความรูใหกับประชาชนถึงการมีสวนรวมในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือ
รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนาทองถิ่น และรายงานการดำเนินงานประจำปงบประมาณท่ี
ผานมาอีกทางหนึ่งดวย 
4. เปาหมาย 

ผูนำองคกรประชาชน เชน กำนัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกำนัน ผูนำชุมชน แพทย
ประจำตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล กลุมอาชีพตาง ๆ ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไป จำนวนไมนอยกวา 600 คน 
5. วิธีดำเนินการ 

5.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาของสถานท่ี 
5.2 แตงตั้งคณะทำงาน 
5.3 วางแผนกำหนด วัน เวลา สถานท่ี  
5.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
5.5 ดำเนินโครงการตามวัน เวลา ท่ีกำหนด 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔) 

7. งบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานวิเคราะหนโยบายและแผน สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ผู เขารวมประชุมประชาคมสามารถเขาใจการบริหารงานแบบการมีสวนรวม ตระหนักถึง

ความสำคัญของการกระจายอำนาจและเปนการสรางทัศนคติที่ดีระหวางประชาชนและหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน 

 
 



๖๓ 
 

องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลคา้งพล ู อาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา 

การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 
1. ช่ือโครงการ : การสงเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

การพัฒนาและสรางการเรียนรู เพื่อมุงเนนยกระดับการมีสวนรวมของประชาชน ในการพัฒนา
ทองถิ่นเปนสำคัญ จึงควรใหคณะกรรมการชุมชนซึ่งถือวาเปนประชาชนกลุมหนึ่งในชุมชน สรางแผนชุมชน
ข้ึนมาดวยตนเอง ดังความหมายของแผนแมบทชมชุนท่ีวา “แผนชุมชนเปนการทำงานเพ่ือตองการใหชุมชน
สามารถบริหารจัดการเอง กำหนดทิศทางของตนเอง” การสรางภูมิคุมกัน ปองกันเงื่อนไขจากภายนอกเขา
ไปทำใหชุมชนเปลี่ยนแนวคิดวัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงินทำใหชุมชนไดรับการเรียนรู รูจักชุมชน
ของตนเองสามารถคนหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทำโครงการแกไขปญหาในอนาคต
ได และการประสานกับหนวยงานทุกภาคสวน เพื่อใหเกิดความรวมมือเปนพลังสำคัญในการแกไขปญหาท่ี
ตอบสนองความตองการของชุมชน ในปจจุบันและปองกันปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได 
3. วัตถุประสงค 

เพื่อใหคนในชุมชนไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันได เห็นขอเดน ขอดี โอกาสและขอจำกัดของชุมชน
ในการพัฒนาอยางมีเปาหมายมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยางเหมาะสมและครอบคลุม
สามารถกำหนดกิจกรรมท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนได คิดเปนและกลาท่ีจะตัดสินใจดวยตนเองได 
4. เปาหมาย 

ทุกหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
5. วิธีดำเนินการ 

5.1 ประชุมผูบริหาร กำนัน ผูใหญบาน เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
5.2 ประชาสัมพันธกิจกรรมพรอมใหความรูแกประชาชนในพื้นท่ี โดยใชหอกระจายขาวและเสียง

ตามสายในหมูบาน 
5.3 ดำเนินการจัดทำแผนชุมชนของทุกหมูบานตามกำหนดการ 
5.4 สงแผนชุมชนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔) 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนในชุมชน ทั้งทุนบุคคลและทุนสังคมที่มีอยูได

อยางเหมาะสม สอดคลองกับสภาพชุมชน คนในชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกันอยางทั่วถึงและเทาเทียม
ความรวมมือกันของคนในชุมชนจะกอใหเกิดทัศนคติที่ดี เอื้ออาทรตอกันได รวมทั้งปลูกฝงทัศนคต ิคานิยม
ท่ีดีใหกับลูกหลานสามารถหาแนวรวมในการทำงานเพ่ือพัฒนาชุมชนทองถ่ินของตนเองได 

 
 

 



๖๔ 
 

องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลคา้งพล ู อาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา 

มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการตรวจสอบโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคการบรหิารสวนตำบลคางพลู 
 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสอดคลอง
กับหมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 

1. การบริหารราชการเพ่ือใหhเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
2. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
3. การปรับปรุงภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตำบลคางพลูใหเกิดความ

โปรงใส ตรวจสอบได เสริมสรางบทบาทของประชาชน เขามามีสวนรวมกับประชาชน/ตำบล/ชุมชน/
หมูบาน และเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับหมวด 5 และหมวด 7 แหงพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบรหิาร
กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

 
3. วัตถุประสงค 

๓.1 เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองคการบริหารสวนตำบล ใหเกิดความโปรงใส 
ตรวจสอบได เสริมสรางบทบาทของประชาชน 

๓.2 เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของ
องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

 
4. เปาหมาย 

ผูแทนชุมชน ผูแทนสภาทองถ่ิน ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนพนักงานสวนตำบล 
 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
 

6. วิธีดำเนินการโครงการ 
6.1 จัดทำคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
6.2 ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองคการบริหารสวนตำบลคางพลู ตามหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
6.3 รายงานผลการพิจารณาใหผูบริหารทราบ ตามหลักเกณฑฯ กำหนด 
 



๖๕ 
 

องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลคา้งพล ู อาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๔) 
 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามารวมในการตัดสินใจในการบริหารงานขององคการบริหาร

สวนตำบลคางพลู หรือโครงการท่ีมีผลกระทบตอความเปนอยูของประชาชนทำใหองคการบริหารสวนตำบล
คางพลูมีความโปรงใส ตรวจสอบได 
 

มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 
 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการแตงตั้งตัวแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรับงานจาง 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตำบลคางพลูไดดำเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปใน
ดานการจัดซื้อจัดจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในรอบปงบประมาณ และสงเสริมใหภาคประชาชน 
(ประชาคม) ใหมีสวนรวมอยางแข็งขันกับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
3. วัตถุประสงค 

เพื่อเปนกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ในการมีสวนรวมกับองคการบริหารสวน
ตำบลอยางแข็งขัน สำหรับการทำงานขององคการบริหารสวนตำบลคางพลูไดมีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
กำหนดใหภาคประชาชนและสงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยวิธีผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมอยาง
แข็งขัน กับมาตรการการปองกันการทุจริตในองคการบริหารสวนตำบลนั่นคือไดทำหนาท่ีอยางถูกตอง 
4. เปาหมาย 

ตัวแทนประชาคมหมูบานท้ัง ๑๐ หมูบาน 
5. วิธีการดำเนินการ 

5.1 สงเสริมกลไกภาคประชาชน (โดยผานการประชาคม) ใหมีสวนรวมกับองคการบริหารสวน
ตำบลคางพลูอยางแข็งขัน สำหรับการทำงานขององคการบริหารสวนตำบลไดมีกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ 
กำหนดใหภาคประชาสังคม (ตัวแทนประชาคม) ตองไปมีสวนเก่ียวของกับองคการบริหารสวนตำบลคางพลู
ในหลายๆ สวน เชน ใหตัวแทนประชาคมมีสวนรวมเปนกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เชน เปน
กรรมการเปดซองสอบราคา เปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เปนกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ 

5.2 มีการฝกอบรมตัวแทนประชาคมใหมีความรูความเขาใจเรื่องระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ เพ่ือ
เรียนรูทำความเขาใจระเบยีบตาง ๆ จะไดปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
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6. ระยะเวลาการดำเนินการ 
ดำเนินการทุกปงบประมาณ 

7. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
9.1 ภาคประชาชนมีสวนรวมในการดำเนินงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององคการบริหาร

สวนตำบลคางพลู 
9.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หนาที่และบทบาทในการมีสวนรวมและตรวจสอบ

การดำเนินงานของหนวยงานทองถ่ินของตนเอง 
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มิติที่ 4  การเสริมสรางและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ การปฏิบัติ ราชการของ องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  

4.1 มีการจัดวาง ระบบและรายงาน การควบคุมภายใน ตามท่ีคณะกรรมการ ตรวจเงินแผนดิน 

กำหนด  

โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำป 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสำคัญที่จะชวยใหการดำเนินงานตามภารกิจขององคการบริหาร
สวนตำบลคางพลูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดำเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเปนสวนประกอบ
สำคัญที่แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะตองมีการกระทำอยางเปนขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบ 
และกฎหมายที่กำหนด โดยผูบริหารสามารถนำแผนการตรวจสอบภายในมาใช โดยรวมเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร เพื ่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดำเนินงานอีกทั ้งยังเปนแนวทางการ
ปฏิบัติงานซึ่งเปนแนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้น การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในอยางมี
มาตรฐานประกอบกับมีระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของจะทำใหการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตำบลคางพลูเปนไปอยางถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคของทางราชการ 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง. วาดวยการกำหนดมาตรฐานควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 

3.2 เพื่อพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ทางดานการบัญชี และดาน
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

3.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกำหนด 

3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอ และเหมาะสม 
3.5 เพ่ือเปนหลักประกันการใชและระวังทรัพยสินตาง ๆ ของสวนราชการเปนไปอยางเหมาะสม 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
พนักงานสวนตำบลทุกหนวยงาน พนักงานครู และเจาหนาที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการ

บริหารสวนตำบลคางพล ู

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
สวนราชการทุกหนวยงาน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

6. วิธีการดำเนินการ 
6.1 จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
6.2 ตรวจสอบความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขตาง ๆ ดวยเทคนิค และวิธีการ

ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากนอยตามความจำเปนและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะหและประเมินผลการ
บริหารและการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ 
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6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพยสิน 
รวมทั้งการบริหารงานดานอื่นๆ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ
ทรัพยสิน และการใชทรัพยากรทุกประเภท วาเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 

6.4 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งท่ีทางราชการ
กำหนด เพ่ือใหม่ันใจไดวาสามารถนำไปสูการปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบาย 

6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
๔ ปงบประมาณ (พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
หนวยงานตรวจสอบภายใน องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 บุคลากรมีความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน

มากข้ึน 
10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจายเงินลดนอยลง 
10.3 การใชทรัพยากรของสำนัก/กอง/หนวยงาน ท่ีมีอยูอยางคุมคา ประหยัด 
10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและท่ีดินคางชำระลดนอยลง 

 

โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 

1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 กำหนดใหหนวยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ไดกำหนดไว รายงานตอผูกำกับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอยางนอยปละหนึ ่งคร ั ้ง ภายในเกาส ิบว ันนับจากวันสิ้น
ปงบประมาณ 

ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติถูกตองและเปนไปตามที่ระเบียบฯ กำหนด องคการบริหารสวนตำบลคาง
พลูจึงไดมีการจัดทำและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกำหนด เปน
ประจำทุกป 
3. วัตถุประสงค 

๓.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกรขององคการบริหารสวนตำบลคาง
พล ู

๓.2 เพื่อสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในใหนายกองคการบริหารสวนตำบลคาง
พลทูราบตามแบบท่ีระเบียบฯ กำหนด 

๓.3 เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในตอผูกำกับดูแลและคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดินตามกำหนด 
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4. เปาหมาย/ผลผลิต 
สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
สวนราชการทุกหนวยงานขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

6. วิธีดำเนินการ 
๖.1 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 
๖.2 แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดบัหนวยงานยอย 
๖.3 ผูบริหารมีหนังสือแจงใหทุกสวนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
๖.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานยอย ดำเนินการ

ประเมินองคประกอบตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
๖.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร ดำเนินการรวบรวม 

เพื่อจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ขอ 6 ระดับองคกร และนำเสนอผูบริหาร พรอมจัดสง
รายงานใหผูกำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
7. ระยะเวลาการดำเนินการ 

๔ ปงบประมาณ (พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใชงบประมาณดำเนินการ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

๑๐.1 บุคลากรมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๑๐.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ปองกันและลดความเสี่ยงตอการปฏิบัติงาน 
๑๐.3 เกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรและประชาชนโดยรวม 

 

กิจกรรมติดตาม ประเมินผลการควบคุมภายใน 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกท่ีสำคัญและเปนเครื่องมือในการบริหารงานในหนวยงานไมวาจะ
เปนในภาครัฐ หรือเอกชนท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ ระบบการควบคุมภายในจะชวยควบคุมหรือลดความ
เสี่ยงของหนวยงานใหอยูในระดับท่ียอมรับได ซ่ึงจะทำใหปฏิบัติงานและการจัดการของหนวยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค ในอดีตที ่ผานมาการบริหารงานของหนวยงานภาครัฐ ไดมีการควบคุมภายในตามท่ี
กระทรวงการคลังประกาศใหใชเปนเรื่องๆ ไป ซ่ึงอาจอยูในรูปของกฎหมาย ระเบยีบ ระบบบัญช ีหนังสือสั่ง
การ และหนังสือตอบขอหารือตาง ๆ โดยสวนใหญ จะเนนไปท่ีการควบคุมดานการเงินและบัญชี 
และการปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบหรือกฎเกณฑที่ทางราชการกำหนดไว ซึ่งไมครอบคลุมถึงการจัดการ
ดานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากดานการเงินและบัญชีในหนวยงาน จึงไมสามารถสะทอนภาพถึงผลการดำเนินงาน
ในภาพรวมของหนวยงานได ระบบการควบคุมภายในท่ีดี ควรเปนระบบการควบคุมท่ีครอบคลุมงานทุกดาน
และสามารถสะทอนภาพใหเห็นเปนองครวมของหนวยงานนั้น ๆ วามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผลหรือไมเพียงใด การที่ระบบการควบคุมภายในของรัฐยังไมครอบคลุมทุกระบบงาน อาจเปน
ชองทางรั่วไหลทำใหเกิดความเสียหายในหนวยงานและการดำเนินงานไมสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ สาเหตุสวนหนึ่ง
อาจเกิดจากการกำหนดหนาท่ีและมอบหมายงานในหนวยงานไมเหมาะสม การมอบหมายการปฏิบัติงานท้ัง 
กระบวนการใหบ ุคคลใดบุคคลหนึ ่งเพียงคนเดียว การควบคุมสอบทานและการตรวจสอบยังไมมี
ประสิทธิภาพเพียงพอตลอดจนขาดการประเมินและการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในของหนวยงาน
ท่ีกำหนดข้ึน และพัฒนาใหระบบการควบคุมภายในดงักลาวทันสมัยอยูเสมอ 

องคการบริหารสวนตำบลคางพลู พิจารณาแลวเห็นวาเพ่ือใหองคกรมีแนวทางในการกำหนดระบบ
การควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงานจึงไดกำหนด
กิจกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตำบลคางพลูข้ึน 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำใหการใชทรัพยากร
เปนไปอยางประหยัดและคุมคา โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ำซอนหรือไมจำเปน ลดความเสี่ยงหรือผล
เสียหายดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึน 

3.2 เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเชื่อถือได สรางความมั่นใจแก
ผูบริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ 

3.3 เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย เง่ือนไขสัญญา ขอตกลง ระเบียบขอบังคับ
ตาง ๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวน 
4. เปาหมาย 

เพื่อใหการควบคุมภายในขององคการบริหารสวนตำบลคางพลูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนวยงาน อีกทั้งยังเปนการควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหนวยงานใหอยูใน
ระดับท่ียอมรับได ซ่ึงจะทำใหการปฏิบัติงานและการจัดงานของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
5. วิธีดำเนินการ 

5.1 แตงตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินวาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ 6 

5.2 ประชุมคณะทำงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องเพื่อใหการ
ปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตำบลคางพลูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.3 การรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในใหคณะทำงานฯ เพ่ือสรุปขอมูล 
5.4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและอุปสรรคตาง ๆ ใหนายกองคการบริหารสวนตำบล

ทราบ 
6. สถานท่ี/ระยะเวลาดำเนินการ 

  องคการบริหารสวนตำบลคางพลู  ๔ ปงบประมาณ (พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔) 
7. หนวยงานรับผิดชอบ 

ทุกกอง/สำนัก ขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู  
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
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9. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
๙.1 การดำเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
๙.2 การใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา 
๙.3 มีขอมูลและรายงานทางการเงินที่ถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได สามารถนำไปใชในการ

ตัดสินใจ 
๙.4 การปฏิบัติในหนวยงานเปนไปอยางมีระบบและอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ี

วางไว 
๙.5 เปนเครื่องมือชวยผูบริหารในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานดีอยางดียิ่ง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 มีรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน ขอ 6 ท่ีเสร็จตามกำหนดเวลา 
10.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน รอยละ 80 ไดดำเนินการแกไข 
10.3 รอยละของหนวยงานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในครบทุกงาน 
10.4 มีการจัดการความรูท่ีเก่ียวของกับการควบคุมภายใน 
10.5 ระดับความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของในการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(รอยละ 80 ในระดับมาก) 

 

มาตรการติดตาม ประเมินผลระบบควบคุมภายใน 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 

2544 กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะหนวยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายในโดยใช
มาตรฐานการควบคุมภายในเปนแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการดำเนิน
กิจกรรม หรือโครงการตาง ๆ ของหนวยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตอ
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูกำกับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้น 
ปงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดำเนินงานของหนวยรับ
ตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินงานและ
การใชทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการ
รั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดาน
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี การดำเนินการจัดวางระบบควบคุม
ภายใน เพื ่อนำความเสี ่ยงที ่มีหรือคาดวาจะมีและจัดใหมีกิจกรรมการควบคุมที ่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ือปองกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน และใหสามารถบรรลุตาม 
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน จึงไดกำหนดมาตรการการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 

3. วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือใหสวนราชการท่ีรับผิดชอบจดัทำและนำแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยงไป

ดำเนินการเพื่อควบคุมลดความเสี่ยง ในการปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ 
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3.2 เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบควบคุมภายในของสวนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผู
กำกับดูแลภายในเวลาท่ีกำหนด 

3.3 เพื ่อเปนการเสริมสรางและปรับปรุงกลไกการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

ทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

(ระดับองคกร) จัดสงรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ใหทุกสวนราชการไป
ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในสวนท่ีรับผิดชอบและมีการติดตามผลระหวางป 

6.2 หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตำบลคางพลูนำแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน (แบบ ปอ.3) ไปดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่กำหนด และรายงานผลการ
ดำเนินการตอที ่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสวนราชการ (ระดับ
สวนยอย) 

6.3 หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตำบลคางพลูรายงานผลการดำเนินการแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) พรอมปญหาอุปสรรคตอประธานคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองคการบริหารสวนตำบลคางพลูประชุม
พิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแตละสวนราชการวามีความเพียงพอ
หรือไม หรือจะตองดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตอไป 

6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน ผูกำกับดูแลอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับจากวันสิ้นปงบประมาณ 
7. ระยะเวลาดำเนินการ 

๔ ปงบประมาณ (พ.ศ. 25๖๑ – ๒๕๖๔) 
8. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 

10.1 สวนราชการที่รับผิดชอบมีการนำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปดำเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินผู

กำกับดูแลภายในเวลาท่ีกำหนด 
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4.2 การสนับสนุนใหภาคประชาชนมี สวนรวมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการ บริหารราชการ 

ตาม ชองทางท่ีสามารถ ดำเนินการได 

มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
การบริหารงานบุคคลเปนกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลถือวาเปนสิ่งสำคัญหรือเปนหัวใจขององคกร

จึงมักจะกำหนดหนาที่ของงานเปนเรื่อง ๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและขอบังคับท่ี
ปฏิบัติงานในองคกรหรือหนวยงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค 
องคการบริหารสวนตำบลคางพลู จึงไดกำหนดมาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ 
ดูแลการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคลโดยยึดม่ันในหลักคุณธรรมในเรื่อง
การบรรจุ แตงตั้ง การโอน ยาย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเครงครัด เพื่อใหการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู
เปนไปอยางโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม การตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใหเปนไปดวย
ความโปรงใสและเปนธรรม 

3.2 เพื่อใหเปนแนวทางในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แตงตั้งการโอน ยาย 
4. เปาหมาย/ผลผลิต 

พนักงานสวนตำบล พนักงานคร ูและพนักงานจาง ท่ีมีการดำเนินการดานการบรหิารงานบุคคล 
5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 

องคการบริหารสวนตำบลคางพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสมีา 

6. วิธีการดำเนินการ 
ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคลในการ

บรรจุแตงตั้ง องคการบริหารสวนตำบลคางพลูไดดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
อยางเครงครัด 

- การสรรหาการบรรจุแตงตั้งไดมีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื่น และ ก.อบต.จังหวัดอ่ืน 
รวมถึงประชาสัมพันธใหประชาชนภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน 

- มีการประชาสัมพันธลงในเว็บไซตขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
- มีการติดประกาศประชาสัมพันธท่ีบอรดประชาสัมพันธขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
- ในการบรรจุแตงตั้งไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเปนกรรมการ รวมถึงมีการ

แตงตั้งประชาชนเพ่ือตรวจสอบข้ันตอนการดำเนินการในการบรรจุแตงตั้ง 
- การบรรจุแตงตั้งจะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

พนักงานสวนตำบล(ก.อบต.จังหวัด) กอน 
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- ในการออกคำสั่งการบรรจุแตงตั้งองคการบริหารสวนตำบลคางพลูจะออกคำสั่งแตงตั้งไดตองไม
กอนวันท่ีองคการบริหารสวนตำบลคางพลูรับมติ คณะกรรมการพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) 

การเล่ือนระดับ/เล่ือนตำแหนง 
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใน

การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหนง องคการบริหารสวนตำบลคางพลูไดดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด 

- มีการแจงผูที่มีคุณสมบัติทราบโดยการบันทึกขอความแจงผูมีคุณสมบัติที่จะเลื่อนระดับ/เลื่อน
ตำแหนง 

- มีการประชาสัมพันธไปยังหนวยงานอื ่น และ ก.อบต.จังหวัดอื ่น รวมถึงประชาสัมพันธให
ประชาชนภายในตำบลทราบโดยการประกาศเสียงตามสายภายในหมูบาน และมีการประชาสัมพันธลงใน
เว็บไซตองคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

- มีข้ันตอนการตรวจสอบคุณสมบัติผูขอรับการประเมินเพ่ือเลื่อนระดับ/เลื่อนตำแหนง 
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากหนวยงานอื่นเขารวมเปนกรรมการประเมินผลงานการเลื ่อน

ระดับ/การเลื่อนตำแหนงเพ่ือความโปรงใส 
- มีการออกคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการอยางชัดเจน 
- ผูขอรับการประเมินสามารถซักถามขอสงสัยหรือโตแยงผลการประเมิน หรือตรวจสอบการ

ดำเนินการท่ีตนเองเห็นวาไมเปนธรรมได 
- การเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหนง จะตองไดรับการตรวจสอบคุณสมบัติและความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพนักงานสวนตำบล (ก.อบต.จังหวัด) กอน 
- ในการออกคำสั่งการเลื่อนระดับ/การเลื่อนตำแหนง องคการบริหารสวนตำบลคางพลูจะออก

คำสั่งแตงตั้งไดตองไมกอนวันท่ีองคการบริหารสวนตำบลคางพลูรับมติคณะคณะกรรมการพนักงานสวน
ตำบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) 

การเล่ือนข้ันเงินเดือน 
- แตงตั้งกรรมการจากภาคประชาชนใหมีสวนรวม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลบริหารงานบุคคล ในการ

ท่ีองคการบริหารสวนตำบลคางพลูไดดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
ขอบังคับท่ีเก่ียวของ อยางเครงครัด 

- มีการจัดทำประกาศหลักเกณฑหรือแนวทางการปฏิบัติงาน และประกาศเผยแพรหลักเกณฑให
บุคลากรทราบ 

- มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานและคณะกรรมการพิจารณา
การเลื่อนข้ันเงินเดือน เพ่ือพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหเปนไปอยางยุติธรรม 

- มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคณะกรรมการพิจารณา
การเลื ่อนขั ้นเงินเดือน มีการนำขอมูลมาใชประกอบการตัดสินใจ เพื ่อประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ เชน ขอมูลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ความสามารถและความอุตสาหะ 
การรักษาวินัย การปฏิบัติตนเหมาะสม และขอมูลการลา เปนตน 

- มีการแจงผลการประเมินใหพนักงานทราบ พรอมเปดโอกาสใหซักถาม ตอบขอสงสัย และโตแยง
ผลการประเมินท่ีไมเปนธรรม 

- นายกองคการบริหารสวนตำบลคางพลูออกคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมติคณะกรรมการ
พิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือน และมีการติดประกาศผลการเลื่อนข้ันเงินเดือนใหพนักงานทราบโดยท่ัวกัน 
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7. ระยะเวลาการดำเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – พ.ศ. 25๖๔) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานการเจาหนาท่ี สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
ตัวช้ีวัด 
กำหนดเปนระดับขั้นของความสำเร็จ แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ โดยพิจารณาจาก

ความกาวหนาของข้ันตอนการดำเนินงานตามเปาหมายของแตละระดับ 
ผลลัพธ 
ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ การโอน 

ยาย ขององคการบริหารสวนตำบลคางพลูและมีแนวทางในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน พรอมทั้งเปดเผย
และสามารถอธิบายผลท่ีเกิดข้ึนดังกลาวได 
 
กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และการใชประโยชน

ทรัพยสินของ อบต.คางพลู 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรับ การจาย และ

การใชประโยชนทรัพยสินของ อบต.คางพลู 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนขั้นตอนหนึ่งของวงจรการบริหารการเงินการ

คล ังขององคกรปกครองสวนทองถ ิ ่น เจาหนาท ี ่จะตองปฏ ิบ ัต ิตามอำนาจหนาท่ี ตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทยหรือหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของใหถูกตองครบถวนเรียบรอยจึงจัดทำใบนำฝากเปนรายรับ 
จัดทำใบฎีกาเพื่อเปนรายจาย เบิกเงินออกจากคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได สำหรับการใช
ประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นก็เชนเดียวกันตองมีการดำเนินงานใหเปนไปตาม
ระเบียบกฎหมายทั้งการเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวม
ในการตรวจสอบ จึงจำเปนตองมีกระบวนการขั้นตอนที่ถูกตอง มีความสุจริต สงผลใหการดำเนินงานเกิด
ประสิทธิภาพ กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลคางพลูจึงไดริเริ่มกิจกรรมเพ่ือให การรับ จายเงินและการ
ใชประโยชนทรัพยสินเกิดความโปรงใส ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ และรับทราบถึงรายรับ-
รายจาย ขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
 

3. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู เกิดความโปรงใสตรวจสอบได 

4. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
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องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลคา้งพล ู อาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา 

5. วิธีการดำเนินการ 
- มีการแตงตั้งกรรมการพิจารณางบประมาณ 
- มีการแตงตั้งกรรมการติดตามประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณโดยมีปะชาชนเขารวมเปน

กรรมการ 
- เปดโอกาสใหประชาชนสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับการรับจายเงิน 
- สรุปผลการรบั จายเงินขององคการบริหารสวนตำบลคางพลใูหประชาชนทราบทางชองทางตางๆ 

เชน ทางเว็บไซต ศูนยขอมูลขาวสาร และเสียงตามสาย หอกระจายขาว เม่ือสิ้นปงบประมาณ 

6. ระยะเวลาดำเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – พ.ศ. 25๖๔) 

7. งบประมาณดำเนินการ 

ไมใชงบประมาณ 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 
งานการเงินและบัญชี กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

9. ตัวช้ีวัด 
มีการดำเนินงานตามวิธีการดำเนินงานครบทุกข้ันตอน 

10. ผลลัพธ 
ประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบและไดรับทราบขอมูลการรับ จายเงินขององคการบริหารสวนตำบล

คางพลูทำให_เกิดความโปรงใส ในการรับจายเงินขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
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องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลคา้งพล ู อาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา 

  4.3 การสงเสริม บทบาทการ ตรวจสอบของสภา ทองถิ่น  

กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ สมาชิกสภาทองถิ่น 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ สมาชิกสภาทองถิ่น 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทความสำคัญยิ่งตอการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และ

สังคม ดวยเหตุผลดังกลาวการพัฒนาศักยภาพทักษะและความรูของสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีความพรอมท่ีจะ
รับภารกิจและการจัดบริการใหแกชุมชนจึงเปนเรื่องท่ีสำคัญอยางยิ่ง ประกอบกับการใหการศึกษาอบรมเปน
สิ่งสำคัญประการหนึ่งท่ีองคการบริหารสวนตำบลคางพลูไดดำเนินการ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นมีความรู
และทักษะดานการปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติหนาท่ี รวมถึงมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับระเบียบขอกฎหมายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับทองถ่ินดวย เพ่ือพัฒนาตนเองและสามารถ 
นำความรูไปใชใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตำบลคางพลูจึงไดมีการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นใหเขารับการฝกอบรม
และศึกษาดูงานอยูเสมอ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสามารถนำมาพัฒนาองคกร 
พัฒนาทองถ่ิน ใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนา 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพื่อสรางการเรียนรูและประสบการณการทำงานใหกับสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีความเขาใจใน
การทำงานตามบทบาทและอำนาจหนาท่ี 

3.2 เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานที ่ถูกตอง เปนไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 

3.3 เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางถูกตอง 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลคางพลู จำนวน ๒๐ คน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
ท้ังในองคการบริหารสวนตำบลคางพลู และหนวยงานท่ีจัดฝกอบรม 

6. วิธีการดำเนินการ 
6.1 งานการเจาหนาท่ีตรวจสอบหลักสูตรการฝกอบรมทั้งภายในองคการบริหารสวนตำบลและ

หนวยงานภายนอก เพื่อเปนขอมูลในการจัดสงสมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการอบรมหรือรวมประชุมสัมมนา
แลวแตกรณี 

6.2 เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรเรียบรอยแลว ดำเนินการเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือสง
สมาชิกสภาทองถิ่นเขารับการฝกอบรม หรือเขารวมประชุม หรือดำเนินการจัดฝกอบรมเองโดยสำนัก/กอง
งานท่ีรับผิดชอบ 

6.3 แจงใหสมาชิกสภาทองถิ ่นผูผานการฝกอบรมจัดทำรายงานสรุปผลการฝกอบรมเสนอ
ประธานสภา โดยผานนายกองคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

6.4 งานการเจาหนาท่ีดำเนินการประเมินผลการฝกอบรมของสมาชิกสภาทองถิ่น และรายงาน
เสนอนายกองคการบริหารสวนตำบลคางพลูทราบ 
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องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลคา้งพล ู อาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – พ.ศ. 25๖๔) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

10. ผลลัพธ 
10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินมีความรูความเขาใจในการทำงานตามบทบาทและอำนาจหนาท่ี 
10.2 สมาชิกสภาทองถ่ินไดรับการเรียนรูและประสบการณการทำงานใหม ๆ 
10.3 การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาทองถ่ินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 

11. ตัวช้ีวัด 
จำนวนสมาชิกสภาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลคางพลู ไมนอยกวารอยละ ๖๐ ไดรับการ

ฝกอบรมและศึกษาดูงาน 

 

กิจกรรมสงเสริม สมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมสงเสริม สมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

ฝายบริหาร 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
การสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร เปน

กลไกสำคัญที่ใชสำหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ซึ่งอำนาจในการ
บริหารปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการดำเนินงาน มีงบประมาณเปนของตนเอง แต
ถึงแมจะเปนอิสระ สวนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการดำเนินงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินให
เปนไปโดยความเรียบรอยและถูกตอง เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนารวมกัน นอกจากจะทำใหองคการ
บริหารสวนตำบลมีบรรยากาศการทำงานแบบมีสวนรวมและมีประสิทธิภาพ ยังสรางความนาเชื่อถือใหกับ
องคกร สามารถนำไปสูความโปรงใสในองคการบริหารสวนตำบลและลดการทุจริต องคการบริหารสวน
ตำบลคางพลูจึงไดดำเนินกิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถิ่นใหมีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝายบริหารขึ้น เพื่อกำหนดบทบาทของสมาชิกสภาทองถิ่นในการเปนหนวยตรวจสอบ โดยใหสมาชิก
สภารวมเปนคณะกรรมการในการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลเพื่อใหการปฏิบัติงานโปรงใส
และสามารถตรวจสอบได อีกท้ังยังเปนการชวยลดปญหาการทุจริตได 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือเปนกลไกสำหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
3.2 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได 
3.3 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาท หนาท่ีของตนเองมากข้ึน 

4. เปาหมาย 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลคางพลู จำนวน ๒๐ คน 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
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6. วิธีการดำเนินงาน 
6.1 จัดทำคูมือระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินใชสำหรับการประชุม 
6.2 แตงตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตาง ๆ เชน การจัดซ้ือ

จัดจางโครงการตาง ๆ การแปรญัตติรางขอบัญญัติประจำป การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ 

6.3 สมาชิกสภาทองถ่ินตั้งกระทูถามการบริหารงานในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบล 

7. ระยะเวลาดำเนินงาน 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – พ.ศ. 25๖๔) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

10. ผลลัพธ 
10.1 สมาชิกสภาทองถ่ินเขาใจบทบาทหนาท่ี และรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
10.2 การปฏิบัติงานตาง ๆ มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
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องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลคา้งพล ู อาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา 

4.4 เสริมพลังการมี สวนรวมของชุมชน (Community) และ บูรณาการทุกภาค สวนเพ่ือ
ตอตานการ ทุจริต 

 
กิจกรรมการติดปาย ประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 

1. ช่ือโครงการ : กิจกรรมการติดปาย ประชาสัมพันธกรณีพบเห็นการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 

ปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหนวยงานภาครัฐไดสงผลเสียหายกับประเทศชาติอยางมาก จำเปนท่ี
ทุกภาคสวนในสังคมจะตองตระหนักและรวมกันแกไขจัดการปญหา โดยการเขาไปมีสวนรวมเปนเครือขาย
ในการขับเคลื่อนตาง ๆ ใหเกิดการเฝาระวัง ปองปรามการทุจริต ในรูปแบบการกระตุนใหทุกภาคสวนใน
ชุมชนไดตระหนักถึงปญหาการทุจริตคอรรัปชันและมีสวนรวมในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
3. วัตถุประสงค 

3.1 เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต 
3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณในการแกไขปญหาการทุจริต 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
ประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลคางพลู 

5. พ้ืนท่ีดำเนินการ 
หมูบาน ๑๐ หมู ตำบลคางพลู อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสมีา 

6. วิธีดำเนินการ 
6.1 ขออนุมัติจัดทำปายประชาสัมพันธ 
6.2 ปดประกาศประชาสัมพันธ ณ บริเวณศาลาประชาคมหมูบาน 
6.3 จัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบรับแจงเหตุทางโทรศัพท 
6.4 บันทึกเรื่องรองเรียน รองทุกข 
6.5 เสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการ 
6.6 ดำเนินการปรบัปรุงแกไขเรื่องท่ีไดรับการรองเรียน 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๔) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
๓,๐๐๐  บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัด  องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
10.1 จำนวนเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการทุจริต 
10.2 นำเรื่องท่ีไดรบัการรองเรียนไปดำเนินการปรบัปรุงแกไข 
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องคก์ารบรหิารส่วนตาํบลคา้งพล ู อาํเภอโนนไทย  จงัหวดันครราชสีมา 

มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 

1. ช่ือโครงการ : มาตรการการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล/ท่ีมาของโครงการ 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2๕๓๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๖) 

พ.ศ. 2552 กำหนดใหองคการบริหารสวนตำบลมีภารกิจหนาที ่ที ่ตองเปนไปเพื ่อประโยชนสุขของ
ประชาชน โดยใชวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนาทองถิ่น การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการนั้น ประกอบกับ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และนโยบายของรัฐบาลใน
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ซ่ึงมุงเนนในการสรางจิตสำนึก คานิยม การบูรณาการ การสรางความ
เขมแข็ง และการพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีของรัฐในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ปญหาเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชันสามารถเกิดข้ึนไดในทุกวงการ ไมวาจะเปนวงการระดับทองถ่ิน
จนถึงระดับชาติ ซึ่งองคการบริหารสวนตำบลคางพลู มีภารกิจหนาที่ในการบริหารราชการทองถิ่นใหมี
ความกาวหนาเจริญรุงเรือง โดยการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชน
ทั่วไปในการรวมกันพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเศรษฐกิจที่ดีในทองถิ่น ดังนั้น การท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดนั้น จำเปนจะตองมีองคประกอบหลาย ๆ 
ดาน ในการรวมกันพัฒนาทองถิ่น ในการนี้ การมีเครือขายที่ดีที่คอยสนับสนุนและรวมมือกันพัฒนาทองถ่ิน 
จึงเปนสิ่งจำเปน โดยเฉพาะเครือขายดานการปองกันการทุจริตคอรรัปชัน ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหภาครัฐ 
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนเครือขายรวมกับองคการบริหารสวน
ตำบลคางพลูในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทำ รวมรับผิดชอบ และรวมตรวจสอบเพ่ือ
ปองกันการทุจริตคอรรัปชันในทองถ่ิน 

เทศบาลxxxพิจารณาแลวเห็นวา การมีเครือขายดังกลาวเปนสิ่งจำเปน จึงไดจัดทำมาตรการสงเสริม
และพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริตขึ้น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของเครือขาย
ดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็ง 
3. วัตถุประสงค 

๓.1 เพ่ือสรางแกนนำ แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 
๓.2 เพื่อพัฒนาองคความรูใหกับทุกภาคสวน ใหเกิดจิตสำนึกและตระหนักเกี่ยวกับปญหาการ

ทุจริต 
๓.3 เพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปองกันการทุจริตในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตำบลคาง

พล ู
4. เปาหมาย 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และภาคประชาชน ในเขตองคการบริหารสวน
ตำบลคางพลูเขามามีสวนรวมในการเปนเครือขายดานการปองกันการทุจริตรวมกับองคการบริหารสวน
ตำบลคางพลู 
5. สถานท่ีดำเนินการ 

ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
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6. วิธีดำเนินงาน 
๖.1 แตงตั้งตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน รวมเปนเครือขายดาน

การปองกันการทุจริตองคการบริหารสวนตำบลคางพลู 
๖.2 จัดทำฐานขอมูลบุคคล องคกร สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงบริเวณ

ใกลเคียง โดยการลงทะเบียนการเขารวมเปนเครือขาย 
๖.3 เปดโอกาสใหเครือขายที่ไดรับการแตงตั้งมีสวนรวมในการบริหารราชการขององคการบริหาร

สวนตำบลคางพลูในการรวมคิด รวมพิจารณา รวมตัดสินใจ รวมทำ และรวมรับผิดชอบ รวมตรวจสอบเพ่ือ
ปองกันการทุจริต 

๖.4 สงเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกใหกับเครือขายในการรวมตรวจสอบเพ่ือปองกันการ

ทุจริต 

๖.5 ทำบันทึกขอตกลง (MOU) รวมกันระหวางองคการบริหารสวนตำบลคางพลูกับบุคคล องคกร 
สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขารวมเปนเครือขาย 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – พ.ศ. 25๖๔) 

8. งบประมาณดำเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สำนักงานปลัด  องคการบริหารสวนตำบลคางพลู 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ 
๑๐.1 ทำใหเกิดแกนนำ แนวรวมและเครือขายในการรักษาผลประโยชนของทองถ่ิน 
๑๐.2 ทำใหทุกภาคสวนมีความรู กอใหเกิดจิตสำนึกและตระหนักเก่ียวกับปญหาการทุจริต 
๑๐.3 ทำใหเกิดความรวมมือ รวมใจในการปองกันการทุจริต  ในพื้นท่ีองคการบริหารสวนตำบล

คางพลู 
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