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ค าน า 
 
 ค าว่า “คอรัปชั่น” นั้นนิยามอาจตีความได้อย่างกว้างขวางมาก เช่น การทุจริต  การฉ้อโกง  การฉ้อราษฎรบัง
หลวง เป็นต้น โดยแต่ละความหมายล้วนให้ความหมายในเชิงแง่ลบทั้งสิ้น  การทุจริตโดยใช้หรืออาศัยต าแหน่งหน้าที่
อ านาจและอิทธิพลที่ตนมีอยู่เพ่ือประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนรวมถึงการเลือกที่รักมักที่ชัง  การเห็นแก่ญาติพ่ีน้องกิน
สินบนฉ้อราษฎร์บังหลวง การใช้ระบบอุปถัมภ์และความไม่เป็นธรรมอ่ืน ๆ ที่ข้าราชการหรือบุคคลใดใช้เป็นเครื่องมือใน
การลิดรอนความเป็นธรรม ปัญหาการคอรัปชั่นหลายคนอาจจะมองว่าไม่ส าคัญเพราะอาจคิดว่าไม่ใช่ปัญหาของตัวเอง
บ้าง ไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวบ้าง แต่หากย้อนกลับมาพิจารณาดูให้ดีแล้วปัญหาการคอรัปชั่นนี้นับว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันกับชีวิต
ของเราทุกคนในฐานะที่เป็นประชาชนอย่างมากทีเดียวสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาการคอรัปชั่น ได้แก่ 
 1. การขาดคุณธรรม ผู้ที่ทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงกล่าวได้ว่าเป็นผู้ขาดคุณธรรม คุณธรรมที่ขาด ได้แก่ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความละอายบาปและเกรงกลัวบาป ความกตัญญูกตเวที ในพระพุทธศาสนาความซื่อสัตย์สุจริตหรือสัจจะ
ถือเป็นหลักธรรมที่ส าคัญ สัจจะ หมายถึงความจริง ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ ผู้มีสัจจะจะต้องมีความจริง
ต่อค าพูดการกระท า หน้าที่และบุคคลคือจะต้องพูดจริง ซื่อตรงต่อหน้าที่ มีความจริงใจต่อผู้อ่ืน ผู้มีสัจจะจะไม่เป็นผู้
ทุจริตไม่ว่าในกรณีใด ๆ  หิริหรือความละอายบาปและโอตตัปปะความเกรงกลัวบาปถือเป็นธรรมคุ้มครองโลก (โลกบาล) 
ท าให้โลกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เดือนร้อนและสับสนวุ่นวาย ก่อนนี้คนไทยส่วนใหญ่เชื่อในเรื่องบุญบาป เชื่อใน
เรื่องกฎแห่งกรรม เชื่อในเรื่องสังสารวัฏ-การเวียนว่ายตายเกิด จึงเป็นผู้มีหิริโอตตัปปะ ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง  แต่ใน
ปัจจุบันคนจ านวนไม่น้อยโดยเฉพาะผู้ที่มีการศึกษาจบจากต่างประเทศมักจะไม่เชื่อในเรื่องบุญและบาปไม่เชื่อในเรื่องกฎ
แห่งกรรม จึงขาดหิริโอตตัปปะ ท าการทุจริตท าความชั่วกันมากข้ึนและถือว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเมื่อสังคมและโลกขาด
หิริโอตตัปปะเป็นธรรมเครื่องคุ้มครองสังคมและโลกจึงขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความเดือดร้อนสับสนวุ่นวาย
ยิ่งขึ้น 
 2. การขาดอุดมการณ์และอุดมคติ อุดมการณ์ หมายถึงอุดมคติอันสูงส่งที่จูงใจมนุษย์ให้พยายามบรรลุถึง อุดม
คติ หมายถึงจินตนาการที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดีความงามและความจริงใจทางใดทางหนึ่งที่มนุษย์ถือเป็น
เปูาหมายแห่งชีวิตของตน คนที่มีอุดมการณ์หรืออุดมคติจะเป็นผู้มีเปูาหมายของชีวิตและจะด าเนินชีวิตด้วยอุดมการณ์
หรืออุดมคติหรือคุณธรรมความดี ผิดกับผู้ที่ไม่มีอุดมการณ์หรืออุดมคติที่จะท าทุกอย่างเพ่ือให้ตนได้รับประโยชน์ว่าการ
กระท านั้นจะผิดและไม่ถูกต้องตามศีลธรรม ผู้ที่จะท างานให้ได้ผลและประสบความส าเร็จจึงต้องมีคุณธรรมที่ส าคัญ ๓ 
ประการคือความกระตือรือร้น ความบริสุทธิ์ใจและความมีอุดมคติ ผู้ที่มีอุดมคติจึงได้เปรียบผู้ที่ไม่มีอุดมคติ  เพราะมีอุดม
คติซึ่งเปรียบเสมือนแสงสว่างที่น าทางให้ไปสู่จุมุ่งหมายปลายทางได้ ส่วนผู้ที่มีอุดมคติเหมือนคนที่ขาดแสงสว่างเป็นผู้ที่
ตกอยู่ในความมืด คือ มีใจที่มืดบอด เขาอาจจะมีเงิน มีต าแหน่งที่สูง  มีอ านาจวาสนา แต่เขาอาจจะไม่มีความสุข 
ความคิดและความชั่วที่เขาท าอาจจะเป็นไฟที่เผาลนจิตใจของเขาให้รุ่มร้อนเหมือนนรกที่อยู่ในใจ และเมื่อกรรมชั่วให้ผล
เขาจะได้รับผลกรรมาตามกรรมที่เขาได้ท าไว้อย่างแน่นอน 
 3. มีค่านิยมที่ผิด ในปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนไปจากเดิม  ก่อนนี้เราเคยยกย่องคนดี  คนที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต แต่ในปัจจุบันเรากลับยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี  คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับความคิดจิตใจของคนที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่
เสื่อมมีข้อความดังนี้ 
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                “ในบ้านเมืองเราทุกวันนี้มีเสียงกล่าวกันว่า  ความคิดจิตใจของคนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อม ความ
ประพฤติที่เป็นความทุจริตหลายอย่างมีท่าทีจะกลายเป็นสิ่งที่คนทั่วไปพากันยอมรับและสมยอมให้กระท ากันได้เป็น
ธรรมดา สภาพการณ์เช่นนี้ย่อมท าให้วิถีชีวิตของแต่ละคนมืดมัวลงไป  เป็นปัญหาใหญ่ที่เหมือนกระแสคลื่นอันไหลเข้ามา
ท่วมทั่วไปหมด  จ าเป็นต้องแก้ไขด้วยการช่วยกันฝืนคลื่นที่กล่าวนั้น 
                ในการด าเนินชีวิตของเรา  เราต้องข่มใจไม่กระท าสิ่งใดๆที่เรารู้ผิดด้วยใจจริงว่าชั่วว่าเสื่อม  เราต้องฝืน
ต้องห้ามความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะ  เราต้องกล้าและบากบั่นที่จะกระท าสิ่งที่เราทราบว่า
เป็นความดี  เป็นความถูกต้องและเป็นธรรมถ้าเราช่วยกันท าเช่นนี้ได้จริงๆให้ผลของความดีบังเกิดให้มากขึ้นๆ  ก็จะช่วย
ค้ าจุนส่วนรวมไว้มิให้เสื่อมลงไปและจะช่วยให้ฟื้นคืนดีขึ้นเป็นล าดับ” 
ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคน
ฉลาด  ย่อมจะท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง 
 4. ใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม บุคคลใดที่มีอ านาจและมีความโลภเห็นแก่เงิน  ก็ย่อมจะคอร์รัปชั่น การมีอ านาจ
อย่างเดียวก็ย่อมจะคอร์รัปชั่น การมีอ านาจอย่างเดียวจึงไม่ท าให้คนทุจริตแต่การมีอ านาจโดยมีความโลภเห็นแก่เงิน จึง
ท าให้คนทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง  
 กรณีตัวอย่างข้าราชการที่มีอ านาจเป็นจ านวนมากที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการรับใช้แผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ไม่มีประวัติด่างพร้อยในเรื่องการทุจริต อาทิ จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) เป็นผู้บัญชาการทหารบก
คนแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับการยกย่องว่าเป็นทหารเสือหนักแน่นมั่นคง ถือความ
ซ่ือสัตย์  ความกตัญญูแลความจงรักภักดีท่ีซื่อตรงต่อหน้าที่ โดยไม่มีประวัติด่างพร้อยในเรื่องใดท้ังสิ้น 
 ท่านได้ปฏิบัติตามค าสอนของบิดาของท่าน คือ พระยาสุรศักดิ์มนตรี (แสง ชูโต)   อย่างเคร่งครัด ค าสอนของ
บิดาของท่านมี ๓ ข้อ ดังนี้ 
 (1) ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักคุณบิดา มารดา และญาติพ่ีน้อง ทั้งผู้มีคุณท่ีได้อุปการะมาแล้ว 
 (2) เมื่อได้ท าความผิดสิ่งใดไม่ให้พูดปดหรือแก้ตัวด้วยความเท็จ 
 (3) ไม่ให้ประพฤติตนด้วยการข่มเหงและเบียดเบียนผู้ใดเป็นอันขาด 
 5.มีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย สาเหตุอีกประการของการทุจริต  คือการมีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายท าให้ต้องเป็น
หนี้สิน  เมื่อไม่สามารถจะหาเงินมาได้โดยทางสุจริต  ก็ใช้วิธีทุจริต   
 กรณีตัวอย่างส าหรับข้าราชการที่มีเงินเดือนและรายได้ไม่พอกับรายจ่ายของตนเองและครอบครัว จึงต้องฉ้อ
ราษฎร์บังหลวง  การฉ้อราษฎร์ก็โดยการเรียกร้องผลตอบแทนจากผู้มารับบริการหรือการรับสินบนเป็นการโกงเงิน
ประชาชน  ส่วนการบังหลวงคือการทุจริตเงินหลวง เช่น ยักยอกเงินที่จะต้องส่งให้หลวงหรือเบิกเงินเกินกว่าที่มีสิทธิจะ
เบิกได้ เป็นการโกงเงินแผ่นดิน หรือแม้แต่ผู้ที่ท างานเอกชน   ติดการพนันหรือมีการใช้จ่ายเงินเกินฐานะและยิ่ง
สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของบัตรเครดิตท าให้ขาดสติ  ยับยั้งชั่งใจ ใช้จ่ายเงินเกินตัว ท าให้มีหนี้สินที่ไม่สามารถ
น ามาคืนหรือผ่อนส่งได้ จึงเกิดความคิดชั่ววูบหรือความตั้งใจในการก่อคดีต่างๆ เช่น การปล้นร้านทอง หรือบางรายไม่มี
ทางออกในการแก้ไขปัญหา ใช้วิธีการดับชีวิตตนเองเป็นการแก้ไขปัญหา เป็นต้น 
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สิ่งเหล่านี้เกิดข้ึนจากความอยากได้ อยากมี อยากเป็นทั้งสิ้น ฉะนั้น การประพฤติปฏิบัติตนโดยการเดินตามรอยพระยุคล
บาท และน าคุณธรรม ๔ ประการตามพระบรมราโชวาทตรงกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนา เรื่อง ฆราวาสธรรม เป็น
หลักการครองชีวิตของคฤหัสถ์มี ๔ ประการ ดังนี้ 
 (1) สัจจะ ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง ความจริง คือ จริงใจ พูดจริง ท าจริง 
 (2) ทมะ การข่มใจ รู้จักควบคุมจิตใจของตนเอง ปรับปรุงตนเองให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญา 
 (3) ขันติ ความอดทน อดกลั้น ท างานด้วยความขยันหมั่นเพียร เข้มแข็ง ไม่หวั่นไหว ไม่ท้อถอย 
          (4) จาคะ ความเสียสละ เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม สละความสุขสบายของตนในการท า
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม เช่น ไม่เห็นแก่ตัวพร้อมที่จะร่วมมือช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือ  เผื่อแผ่ ไม่คับแคบเห็นแก่ตนหรือเอาแต่ใจ
ตัว 
 สังคมปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า  การคอรัปชั่นในประเทศไทยเป็นปัญหามากแม้จะมีมาตรการปูองกันและแก้ไขก็
ไม่สามารถขจัดปัญหาคอรัปชั่นให้หมดไปจากสังคมไทยได้ตราบใดที่คนไทยยังมีการด ารงชีวิตอย่างฟูุงเฟูอ ฟุุมเฟือย ใช้
เงินมากกว่ารายได้ขาดการด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง จึงท าให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นทั้งนี้เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ
กระแสบริโภคนิยม 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

  การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผลเสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็น
อุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่ เป็นการทุจริตทางตรง ไม
ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้างในปัจจุบันไดปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นมากขึ้น 
ตัวอย่างเช่น การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสูอาชญากรรม อ่ืน ๆ มากมาย และส่งผล
กระทบทางลบในวงกว้าง การทุจริตเป็นปัญหาสากลที่ทุกประเทศล้วนให้ความส าคัญ รวมทั้งประเทศไทยด้วย  
โดยเฉพาะการทุจริตคอร์รัปชั่นในการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  ซึ่งในปัจจุบัน การทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยก าลงกายเป็นประเด็นร้อนที่โจทย์จันกันมากเพราะมีข้อ
กล่าวหาต่อนักการเมือง ข้าราชการ และนักการเมืองท้องถิ่น ว่ามีพฤติกรรมในเชิงทุจริตคอร์รัปชั่น ที่มีการกระท ากันใน
หลายรูปแบบ ทั้งในแง่ การยักยอก การแอบเอางบประมาณ หรือทรัพย์สินของรัฐไปเป็นของตน การเลือกจ้างและการ
ท าสัญญาจ้าง หรือให้สัมปทาน เฉพาะพรรคพวกผู้สนับสนุนตนเท่านั้น  การใช้ต าแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับบริษัทของตนเองหรือพรรคพวก ผลประโยชน์ขัดแย้งหรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการเอ้ือประโยชน์  
การที่บริษัทให้สัญญาจะให้ผลประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่รัฐในทางอ้อม เช่น ให้ต าแหน่งในบริษัท เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้น
เกษียณอายุ หรือพ้นจากต าแหน่ง ให้ต าแหน่งแก่ญาติตลอดจนการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การสมยอมราคา 

  ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย (อปท.) ในปัจจุบันทั้งในรูปแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ( อบต.) ตลอดจน กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ซึ่งเห็นว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหลายได้ถูกจับตามองจากสังคมภายนอกว่ามีการทุจริตคอร์รัปชั่น เช่นกัน การถูกจับตามองและ
ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในท านองดังกล่าวมีข้อมูลสถานการณ์การทุจริตในสังคมและการทุจริตในองค์กรปกครองท้องถิ่นจาก
หลาย ๆ แห่งที่ยืนยันค่อนข้างตรงกันว่าโดยภาพรวมคนไทยและสังคมไทยยังมีปัญหาด้านความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม 
และจริตธรรม เป็นอย่างมาก 

 หลักการเหตุผล (สภาพปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
 การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงาน ป.ป.ช. ได้รวบรวมสถิติการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
สังกัด อปท. ว่ากระท าการ ทุจริตตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2543 – 2550 รวม 8 ปี พบว่า 1)บุคลากรของ อปท. หมายถึง ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานท้องถิ่น ถูกกล่าวหาว่ากระท าการทุจริต รวมทั้งสิ้น 5,508 เรื่อง มีผู้ถูก กล่าวหา 
9,467 ราย ถูกกล่าวหาว่าทุจริตมากที่สุด 

 สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.สภาพหรือลักษณะปัญหาการทุจริตที่เกิดจากการทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัด
จ้างและการเงินการคลัง ส่วนใหญ่ พบว่า กระบวนการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก่ียวกับด้านงบประมาณ การ
ท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการเงินการคลัง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละเลยไม่ปฏิบัติ
หรือไม่ท าตาม ระเบียบฯ และอ้างว่าไม่ทราบเกี่ยวกับ เรื่องท่ีมีการให้จัดท าและ ไม่จัดท า ซึ่งเมื่อพิจารณาจากการ  
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วิเคราะห์ข้อมูลในส่วนเรื่องที่กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่จัดท าอันเป็นผลก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  2. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากตัวบุคคล การทุจริตเกิดจากตัวบุคคล โดยเฉพาะ 
ผู้บริหาร ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นบางส่วน มีญาติหรือพวกพ้องมาเป็นผู้รับเหมาการ  จัดซื้อจัดจ้างที่มีการเอ้ือ
ประโยชน์ให้พวกพ้องหรือกลุ่มญาติของตัวเอง  
  3.  สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด  คุณธรรม 
จริยธรรม มีพนักงานท้องถิ่นท่ีไดบ้รรจุเข้า รับราชการโดยมีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช. ขึ้นไป และผ่านการนิเทศงาน
มาน้อยหรือ ไม่มีความรู้ เฉพาะด้านดีพอ เช่น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดราคากลาง หรือ การจัดซื้อจัดจ้าง
ตาม ระเบียบและส่วนหนึ่ง พบว่า หัวหน้าส่วนการคลังไม่ได้มีความรู้ทางด้านการพัสดุในทางปฏิบัติ เมื่อ ปฏิบัติไปก็หมิ่น
เหม่ในการถูกตรวจสอบและผิดวินัย หรือ บุคลากรของ อปท. ขาดความรู้ความเข้าใจ  ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงาน
ท้องถิ่นมีพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย แสดงให้เห็นถึงการไม่มีคุณธรรม จริยธรรม โดย
สรุปผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของ อปท. ที่ขาด ความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารท้องถิ่น ข้อกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งต่าง ๆ จ าเป็นต้องมีการเพ่ิมพูนความรู้และควรรู้ เพราะถ้าบางส่วนไม่มีความรู้ความเข้าใจ
เป็นผลท าให้ปฏิบัติ เกี่ยวกับระเบียบผิดพลาดได ้
  4. สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี อิทธิพล  ใน อปท. บางแห่ง ยังมี
อิทธิพลหรืออ านาจที่ส่งผลให้เกิดการทุจริตได้ โดยเฉพาะอิทธิพลและ อ านาจของฝุายการเมืองที่ครอบง าหรือสามารถให้
คุณให้โทษต่อเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการท้องถิ่น ตลอดจนการใช้อิทธิพลข่มขู่หรือกีดกันผู้เสนอราคารายอ่ืน ๆ การบีบ
บังคับให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจรับ งานโครงการต่าง ๆ ตลอดจนบางครั้งประชาชนในท้องถิ่นไม่กล้าที่จะให้การเป็น
พยานเพื่อเอาผิดกับผู้ทุจริต และส่วนหนึ่งวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกจิตใจคนในสังคมไทยมานาน เช่น ความเกรงกลัวอิทธิพล 
การนับถือผู้มีบารมี การส านึกบุญคุณของผู้มีพระคุณ สิ่งเหล่านี้ท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้อ านาจหน้าที่  การงานในการ
แสวงหาผลประโยชน์  
  ปัญหาที่มีในท้องถิ่น คือ ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างนักการเมืองทั้งใน  ระดับประเทศกับ
นักการเมืองระดับท้องถิ่น นักการเมืองระดับท้องถิ่นกับนักธุรกิจ กลุ่มผลประโยชน์และ นักการเมืองระดับท้องถิ่นกับ
ข้าราชการ บุคคลกลุ่มนี้ยังมีความเข้มแข็งมากกว่าพลังในการตรวจสอบ  ของภาคประชาชน และภาคประชาสังคมและ
สิ่งที่ต้องส่งเสริมก็คือ ท าอย่างไรให้ภาคประชาชนมีความ เข้มแข็งเพ่ือคานอ านาจอิทธิพลได้ 
  จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นให้กับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานการตรวจสอบการ
ท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบุคคลที่มีส่วนส าคัญท่ีจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดทุจริตหรือการ
ทุจริตมีทิศทางลดน้อยลง ย่อมเกิดจากบุคลากรในองค์กรซึ่งประกอบด้วย คณะสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆต าแหน่ง จะต้องมีจิตส านึก
ค่านิยม ทัศนคติที่ชื่นชม ยอมรับหลักคุณธรรม จริยธรรม ประกอบหลักการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ ในการ
บริหารหรือการปฏิบัติงาน  กล่าวโดยสรุป หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลัก “ธรรมาภิบาล” แล้ว หน่วยงาน
องค์กรอื่นและประชาชนก็จะเชื่อมั่นและไว้วางใจ ศรัทธาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างแน่นอน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย อ าเภอปุาบอน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยสร้างภาพลักษณ์ในด้านการปูองกันการทุจริตเพ่ือขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนได้เข้า 
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ร่วมการเป็นเครือข่ายในด้านการปูองกันการทุจริตแล้วก็ท าให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยึดหลักการบริหารงาน
และการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 
  ดังนั้น เพ่ือให้การปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย จึงได้จัดท าแผน/แนวทางการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย  และเพ่ือให้ทุกหน่วยงานใน
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย  ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกทราย เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม  ความคุ้มค่า  เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน
ให้เกิดความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม   ในการรณรงค์  และปลูกจิตส านึก
ค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
 1.  เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานของ องค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายต าบลโคกทราย
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล   
 2. เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายต าบลโคกทรายในการปูองกันและแก้ไขและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายต าบลโคกทราย 
 3. เพ่ือมุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดเจน  และ
มีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ระดับกอง  สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเทศบัญญัติข้อบังคับที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการปูองกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ   

เป้าหมาย 
 1. ข้าราชการทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย ตลอดจนประชาชน มี
จิตส านึกในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ไปในทางท่ีมิชอบทุกฝุาย 
 2.  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายมีระบบการปฏิบัติงานที่สามารถปูองกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของราชการ และเจ้าที่ และสามารถจัดการกับกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างรวดเร็ว โปร่งใส มิ
ให้ข้าราชการอื่นใช้เป็นเยี่ยงอย่าง 
 3. หน่วยงานสามารถประสานความร่วมมือในองค์กรและภายนอกองค์กรในการปูองกัน และ  
ปราบปรามการทุจริต ภาครัฐ 
 4. องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายสามารถพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุม และถ่วงดุลการ
ใช้อ านาจให้เหมาะสม 
 5. องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
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ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
  

 1. ผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกทราย มีจิตส าส านึกในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 

2.ประชาชนมีจิตส านึกในการเห็นประโยชน์ของชุมชนและเฝูาระวังการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลโคก
ทราย 

3. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 4. สร้างระบบในการจัดการกับการทุจริตให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
 5. พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรและหน่วยงานในการต่อต้านและปราบปรามการทุจริต 
 6. องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนราชการ ประชาชนในการปูองกันการ
ทุจริต 
 7. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบ ในฐานะพลเมืองที่มี
จิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 
 8.สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝูาระวังการทุจริต 

9.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการปูองกันการ
ทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายในการเฝูาระวังการ
ทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ.2561 -  2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

มิติ 
ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

1.การสร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่บุคลากรทั้ งราชการ
การเมืองฝุายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝุายสภาท้องถิ่น และฝุาย
ประจ าของ อปท. 
1.2การสร้ างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนใน
ท้องถิ่น 
1.3 การสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

 1. โครงการอบรมและสร้าง
จิตส านึก ในการปูองกันและต่อต้าน
การทุจริต 
 2.โครงการเข้าวัดฟังธรรมน าชีวิต   
3.โครงการทัศนศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการที่ดีของคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง 
4. โครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
การพัฒนา 

50,000 
 
 

50,000 
 

300,000 
 
 

50,000 
 

20,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

300,000 
 
 

50,000 
 

20,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

300,000 
 
 

50,000 
 

20,000 
 

50,000 
 
 

50,000 
 

300,000 
 
 

50,000 
 

20,000 
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มิติ 
ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

  6. โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 
7. โครงการส่ง เสริมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 8.การพัฒนาเด็กและเยาวชน 

- 
20,000 

 
20,000 

 

- 
20,000 

 
20,000 

- 
20,000 

 
20,000 

 

- 
20,000 

 
20,000 

 

 

มิติที่ 1 รวม 8  โครงการ 510,000 510,000 510,000 510,000  
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มิติ 
ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

2.การบริหารราชการเพ่ือ
ปูองกันการทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
2.2 มาตรการสร้างความโปร่งใส่ใน
การปฏิบัติราชการ 
2.3 มาตรการใช้ดุลยพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
2.4 การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/
บุคคลในการด าเนินกิจการ การ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
2.5 มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ 
หรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการ
ทุจริต 
 

1.กิจกรรมประกาศเจตจ านงในการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
2.ก าหนดมาตรฐานงานด้านการ
ต่อต้านการทุจริต 
3.มาตรการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติ 
4.กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
5.มาตรการมอบอ านาจของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
6.มาตรการแต่ งตั้ งผู้ รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
7.การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 

มิติที่ 2 รวม 5 กิจกรรม - - - -  
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มิติ 
ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

3.การส่งเสริมบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

3.1จั ด ใ ห้ มี แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล
ข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ตามอ านาจหน้าที่ของ อปท.ได้ทุก
ขั้นตอน 
3.2การรับฟังความคิดเห็น การรับ
และตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชาชน 
3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกิจการของ อปท. 
 

1.ประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตด้านการเงินการคลัง  
2.จัดให้มีช่องทางการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน 
 3.กา ร ใ ห้ บ ริ ก า ร รั บ แจ้ ง ข้ อ มู ล
เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เวปไซต์ 
เฟสบุ๊ค  
4.โครงการประชาคมหมู่บ้าน 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

50,000 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

50,000 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

50,000 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

50,000 

 

มิติที่ 3 รวม 4 กิจกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000  
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มิติ 
ภารกิจ 
ตามมิติ 

โครงการ/กิจกรรม 
มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 หมายเหตุ 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 

4.กา ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง แ ล ะ
ปรั บปรุ ง กล ไก ในกา ร
ต ร ว จ สอบ กา ร ปฏิ บั ติ
ร า ช ก า ร ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวางระบบและรายงาน
ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ต า ม ที่
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 
4.2 การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือ
การบริหารราชการตามช่องทางที่
สามารถด าเนินการได ้
4.3 ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม บ ท บ า ท ก า ร
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
4.4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน (Community) และบูรณา
การทุกภาคส่วนเ พ่ือต่อต้านการ
ทุจริต 
 

1. กิจกรรมตรวจสอบภายในของ
องค์การบริหารส่วนต าบล/ควบคุม
ภายใน 
2. แต่งตั้งประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่ ว น ต า บ ล โ ด ย แ ต่ ง ตั้ ง ใ ห้ เ ป็ น
คณะกรรมการในชุดต่าง ๆ 
3.โครงการจัดท าวารสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 
 

- 
 
 
- 
 
 
 

100,000 
 

- 
 
 
- 
 
 
 

100,000 
 

- 
 
 
- 
 
 
 

100,000 
 

- 
 
 
- 
 
 
 

100,000 
 

 

มิติที่ 4 รวม 3 กิจกรรม 100,000 100,000 100,000 100,000  
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
1. ช่ือโครงการ : โครงการอบรมสร้างจิตส านึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ เป็นปัญหา
ล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามสื่อและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยดังกล่าว ทุก
ภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชันลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุด 
 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกทราย จึงจัดท าโครงการอบรมสร้างจิตส านึกด้านการปูองกันและต่อต้านการทุจริตขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม      
และจริยธรรม 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 4. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมาย 
 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
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 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
 4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 งบประมาณปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาลคุณธรรม และ
จริยธรรม 
 2. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) 
 3. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในหลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 4. ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์กรได้
อย่าง    มีประสิทธิภาพ 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการเข้าวัดฟังธรรม น าชีวิต 

2. หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองค์กรเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
ความส าเร็จ ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรนั้นๆ ย่อมประสบความส าเร็จ มีความ
เจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน มีประสบการณ์    มีความรู้และเข้าใจงานเป็นอย่างดี  เมื่อได้รับบทบาทให้กระท าหน้าที่ใดๆ แล้ว 
ย่อมสามารถแสดงบทบาทนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเสมอ ในทางตรงกันข้ามหากบุคลากรในองค์ กร
ด้อยความสามารถ ไร้อุดมการณ์ ไม่มีทักษะ    หรือประสบการณ์ที่จ าเป็นในการท างาน ย่อมท าให้องค์กรนั้นๆ 
ด้อยพัฒนาหรือเจริญก้าวหน้าได้อย่างล่าช้า นอกจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและ
ประสบการณ์การท างานสูงแล้ว ย่อมมีคุณธรรมจริยธรรมในการปูองกันการทุจริต มีจรรยาบรรณ ค่านิยม 
บุคลิกภาพหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นตัวชี้น าทางในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง หน้าที่และบทบาท
แห่งตนเอง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกท่ีดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มี
ความรับผิดชอบ ตั้งใจท างานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่องาน ต่อ
หน่วยงาน ต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้มาขอรับบริการหรือรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติแล้ว 
ย่อมน าพาองค์กรหรือหน่วยงานมุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใสมีการปูองกันการทุจริต   
และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการแห่งธรรมาภิบาล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปูองกันการ
ทุจริตขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรภายใน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการ      และพนักงานจ้าง ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ มีเจต
คติท่ีดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชา
และต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 2. เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง 
 3. เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน      
ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 
 4. เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต     
ให้แก่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ/พนักงาน ทั้งหมด  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย  

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 จัดปฏิบัติธรรม (สวดมนต์ท าวัตรเช้า)พาปิ่นโตไปวัด ในวันพระเดือนละครั้ง 

7. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการ 
 1. ติดต่อประสานและขอความร่วมมือไปยังวัด (สถานที่ปฏิบัติธรรม/วิปัสสนากรรมฐาน) 
 2. ชี้แจงรายละเอียดและวางแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ 
 3. จัดท ารายละเอียดโครงการฯ ก าหนดการและหลักสูตรการจัดการอบรมฯ 
 4. เสนอรายละเอียดโครงการ ก าหนดการและหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้องและ
เกิดความเหมาะสม 
 5. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ 
 6. วัดและประเมินผลโครงการฯ 
 

8. งบประมาณ 
 งบประมาณปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรและประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง 
 2. บุคลากรและประชาชนสามารถน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ด าเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง 
 3. ปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและประชาชนมีทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต และเจตคติต่อองค์กร      
ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงานต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาที่ดี 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการทัศนศึกษาดูงานพนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้าง/ 
   พนักงานจ้าง/คณะผู้บริหาร/ส.อบต. ตามหลักธรรมาภิบาล 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เป็นหลักส าคัญในการบริหาร
และการปฏิบัติงานจะต้องมีความสุจริต โปร่งใส่ และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกใน
การท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ ยังมีต้องมีการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง อีกท้ังสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรได้อีกด้วย  จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่
เป็นปัญหาเรื้อรังที่มีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง  ในสถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย
ดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกันว่าการที่จะท าให้ปัญหาการคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมด
ไปได้ในที่สุดนั้น  ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ
ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่างเข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของ
คนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนคอร์รัปชั่น 
ทั้งนี้กลไกการน าหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการ
ตรวจสอบได้ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการนั้น ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้
วางกรอบการน าหลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานหรือองค์กร
ภาครัฐนั้น  ปัจจุบันยังคงอยู่บนความหลากหลายในองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยหลัก
ความชอบธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ หลักความมีประสิทธิภาพ และ
หลักการมีส่วนร่วม ดังนั้น การพิจารณาคัดเลือกน าองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลเหล่านั้นมาใช้เป็น
เครื่องมือกลไกในการสร้างมาตรฐานด้านความโปร่งใสส าหรับหน่วยงานหรือองค์กรสามารถปฏิบัติ เพ่ือสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีได้ต่อไป 

 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย  องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกทราย จึงได้จัดท าโครงการโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานพนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้าง/พนักงาน
จ้าง/คณะผู้บริหาร/ส.อบต. ตามหลักธรรมาภิบาล 

3. วัตถุประสงค์ 
      3.1  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม 
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 3.2 เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายมีความรู้ความเข้าใจและ
ให้ความส าคัญกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ   
 3.3  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 3.4  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายน าองค์ความรู้ต่าง ๆ ไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหาร และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
 4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 
8. งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณปีละ 300,000 บาท 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
      10.1 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
หลักธรรมาภิบาล คุณธรรม  
 10.2 ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายมีความรู้ความเข้าใจและให้
ความส าคัญกับการปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ   
 10.3  ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายมีความรู้ความเข้าใจในหลัก
และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ างานและการด าเนินชีวิตได้ 
 10.4  ผู้บริหารท้องถิ่น บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายน าองค์ความรู้ต่างๆไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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โครงการจัดการขยะอย่างย่ังยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

1. ชื่อโครงการ   จัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันขยะนับเป็นปัญหามลพิษท่ีเกิดข้ึนพร้อมกับความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งแต่
เดิมจะเกิดข้ึนเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ เช่น กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ เป็นต้น แต่ปัจจุบันปัญหาขยะได้ขยายวงกว้าง
มากขึ้น โดยแปรตามกับความเจริญและการขยายขนาดของเมือง ซึ่งสภาพเศรษฐกิจยิ่งดีมากขึ้นเท่าไร ปัญหา
ขยะก็เพ่ิมมากข้ึนเท่านั้น    
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย เป็นชุมชนหนึ่งที่ประสบปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาด้าน
ขยะมูลฝอย เช่น ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร เปลือกผลไม้ กระป๋องกาแฟ ขวดน้ า พลาสติก ขวดแก้ว เศษสังกะสี 
เศษผ้าทิ้งกระจัดกระจายอยู่ตามริมถนนและชุมชน ตามสถานที่สาธารณะ ร้านค้าในชุมชน และริมหนองน้ า
ภายในหมู่บ้าน ซึ่งขยะมูลฝอยเหล่านี้ได้สร้างปัญหาให้กับชุมชน คือ ประเภทเศษอาหารจะส่งกลิ่นเหม็น รวมถึง
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น าโรค เศษถุงพลาสติกตามขอบถนนในหมู่บ้านจะท าให้บ้านเมืองดูสกปรก   มูลฝอย
ประเภทกะลามะพร้าว กระป๋องเครื่องดื่มจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค  
    ดังนั้นเ พ่ือเป็นการลดปัญหาที่ เกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายร่วมกับโรงเรียน                
วัดโคกตะเคียน  โรงเรียนบ้านควนแหวง โรงเรียนบ้านควนหินแท่น โรงเรียนวัดควนเพ็ง และโรงเรียนวัดพรุพ้อ  
ได้จัดท าโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือสร้างจิตส านึกด้านการจัดการ
ขยะ โดยคาดหวังให้ประชาชนและชุมชนเป็นคนมีระเบียบวินัย มีความสามัคคี และเป็นชุมชนที่สะอาดอย่าง
ยั่งยืน  
 

3.  วัตถุประสงค์  
 3.1    เพ่ือสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดแก่นักเรียนและประชาชน 
 3.2   เพ่ือสร้างแนวทางการก าจัดขยะอย่างครบวงจร 
 3.3    เพ่ือลดภาระของประเทศในการก าจัดขยะ 
 3.4   เพ่ือลดปริมาณและมลพิษจากขยะที่มีต่อประชาชน                   
 3.5    เพ่ือลดภาวะโรคติดต่อต่าง ๆ อันเป็นผลพวงจากขยะ เช่น หนู และ  แมลงต่าง ๆ 
 

4. เป้าหมาย 
 นักเรียนระดับประถมศึกษาและประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
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5. วิธีด าเนินการ 
 5.1  จัดท าปูายประชาสัมพันธ์ รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย และการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย 
จ านวน ๕ ปูาย  
 5.2  ประสานงานกับโรงเรียนประถมศึกษา ชุมชน และร้านรับซื้อของเก่าในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกทราย 
 5.3  อบรมเรื่องการคัดแยกขยะ  
6. สถานที่ด าเนินการ 
 เขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 
 
8. งบประมาณ 
 โครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน จ านวน ๒๐,๐๐๐.-  บาท 
 
9. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย  
 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1  ผู้เข้ารับการอบรมมีจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
       10.2  ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวทางการก าจัดขยะอย่างครบวงจร โดยวิธีการคัดแยกขยะ 
 10.3  ลดภาระของประเทศในการก าจัดขยะ 
 10.4 ปริมาณและมลพิษจากขยะที่มีต่อประชาชนลดลง                   
 10.5  การเกิดโรคติดต่อต่าง ๆ อันเป็นผลพวงจากขยะ เช่น หนู และ  แมลงต่าง ๆ ลดลง 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนา 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 สภาพแวดล้อมของสังคมไทยปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์จากการ  เลื่อนไหลของ
วัฒนธรรมที่หลากหลายจากต่างประเทศ มีสื่อและเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดนส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและ
พฤติกรรมของบุคคลจนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วและรุนแรง  เด็กและเยาวชนมีสภาพ
จิตใจอ่อนแอและภูมิคุ้มกันบกพร่องทางสังคม ขาดวิจารณญาณในการคัดสรร  ที่จะเลือกรับสิ่งที่ดีและ
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์มาใช้เป็นเหตุให้ค่านิยม พฤติกรรมสังคมวิถีชีวิต โลกทัศน์มนุษย์ และความเป็นอยู่
เปลี่ยนไป เกิดค่านิยมแนวใหม่ เลียนแบบค่านิยมตะวันตก เป็นแบบบริโภคนิยมและวัตถุนิยม ยึดถือการแข่งขัน
และการผลิตเพ่ือสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ของตนเป็นหลัก สังคมเกิดการแข่งขันเพ่ือความได้เปรียบ ได้
ชัยชนะ กลยุทธ์การตลาดถูกน ามาใช้ เพ่ือสร้างค่านิยมทางวัตถุกลายเป็นวัตถุนิยม สร้างความฟูุงเฟูอในชีวิต
ความเป็นอยู่ ทั้งนี้เพ่ือให้ ได้มาในสิ่งที่ต้องการอย่างไร้ศีลธรรมและจริยธรรมซึ่งต่างจากค่านิยมตะวันออก
โดยเฉพาะ สังคมไทย ที่มีค่านิยมคุณธรรมในอดีต เป็นแบบคุณธรรมนิยม 
 สังคมไทยปัจจุบันเกิดวิกฤติคุณธรรมและจริยธรรม มีปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้นในทุกภาคส่วน  ของ
สังคมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด มีแนวโน้มจ านวนอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น ผู้ก่อ  อาชญากรรม
เปลี่ยนไปเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน  ปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มของเยาวชน ทุกคนต่างลงความเห็นตรงกันว่า 
เยาวชนไทยของเรา  ่ ขาดการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม อย่างยั่งยืน คือ  ่ อาจจะมีอยู่บ้างแต่ เป็นแบบ
ฉาบฉวย ไม่เกิดผล ที่ถาวรในขณะที่สังคมไทยต้องการเห็นภาพการพัฒนาเยาวชนไทยไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มี
คุณภาพ มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีสติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ใน
การด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
 ดังจะเห็นได้จาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
๒) พุทธศกัราช ๒๕๕๓ ในหมวด ๑ มาตรา ๖ ได้ก าหนดให้การจัดการศึกษา  ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทย ให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ต้องยึดแนวการจัดการศึกษาในหมวด ๔ มาตรา ๒๓
การจัดการศึกษาต้องเน้นให้ความส าคัญ ทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความ
เหมาะสม และในมาตรา ๒๔ (๔) ได้กาหนดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดกระ    บวนการสอนผสมผสานความรู้
ด้านต่างๆ อย่างได้  สัดส่วน สมดุลกนัรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้
ในทุกรายวิชา 
 “เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า” จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบล     
โคกทราย จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี เพ่ือตระหนักถึงการสร้างจิตส านึกให้มี 
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คุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนให้มีความซื่อสัตย์ สุจริตและด าเนินรอยตามเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือในวัน
ข้างหน้าจะได้มีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติหน้าที่ ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นต่อไป  

 3. วัตถุประสงค์ 
      3.1  เพ่ือปลูกจิตส านึกให้กับเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ต าบลโคกทราย มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจ
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต
ส่วนตัว 
 3.2  เพ่ือให้เด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึก
ร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่
ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 
 3.3 เพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เด็กและเยาวชน ในพ้ืนที่ต าบลโคกทรายที่อยู่ในระบบการศึกษา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
 4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณปีละ 20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
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10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
      10.1  เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ต าบลโคกทราย มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา และน้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตส่วนตัว 
 10.2  เด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะ เกิดความส านึกร่วม
ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์แก่ครอบครัว 
ประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตส านึกในการท าความดี รู้จักการให้ การเสียสละและการบ าเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกัน 
 10.3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาล 
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โครงการให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่    

1.  ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
  ให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่     

2.  หลักการและเหตุผล 

  การด าเนินงานของหน่วยงานราชการต่างๆ  ต้องอาศัยงบประมาณในการบริหารงาน  และ
การด าเนินงานต่างๆ เพ่ือน ามาพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน  เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง ส าหรับรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล
นั้น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  ( ฉบับ
ที่ 5 ) พ.ศ. 2546 ก าหนดที่มาของรายได้ในส่วนของภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย ภาษีท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง  และภาษีที่ทางหน่วยงานอ่ืนๆ จัดเก็บ  และด าเนินการจัดสรรให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล   ซึ่งภาษใีนส่วนที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดเก็บเอง    ประกอบด้วย    ภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน  ภาษีปูาย ภาษีบ ารุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  นั้น   
จากการด าเนินการจัดเก็บท่ีผ่านมายังจัดเก็บได้น้อย  เนื่องจากประชาชนที่มีหน้าที่ต้องช าระภาษีบางรายยังไม่
ทราบรายละเอียดในการช าระภาษี หรือไม่ค่อยมีเวลาในการเข้ามาช าระภาษี  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบล   ซึ่งท าให้การจัดเก็บภาษียังไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย  จึงได้มีการจัดโครงการให้บริการการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
ขึ้น  เพ่ือตอบสนองความต้องการ   และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน   อีกท้ังเพ่ือพัฒนาการจัดเก็บรายได้
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.   วัตถุประสงค์ 

  1.  เพื่อให้การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพและลดจ านวนผู้ค้างช าระภาษี 
  2.  เพื่อตอบสนองความต้องการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีหน้าที่ต้องช าระภาษี 
  3.  เพื่อประชาสัมพันธ์รายละเอียดการช าระภาษีท้องถิ่นให้ประชาชนทราบและเข้าใจขั้นตอน
การช าระภาษีอย่างทั่วถึง 

4.  เป้าหมาย 

  1. ประชาชนผู้มีหน้าที่ช าระภาษีในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายทั้ง ๑๓ 
หมู่บ้าน   
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5.  วิธีด าเนินการ 

 1.  ผู้บริหารจัดประชุมหัวหนา้ส่วนราชการทุกส่วน    และเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   เพ่ือหาแนวทาง
ด าเนินการกิจกรรมต่างๆ  ในการออกเก็บภาษีแต่ละครั้ง  และก าหนดวัน  เวลา  และสถานที่ในการออกเก็บ
ภาษีเคลื่อนที่ 
 
  2.  ประชุมแกนน าในหมู่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ก านัน  และผู้ใหญ่บ้าน
ทุกหมู่บ้าน  เพ่ือแจ้งรายละเอียดและให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
  3.  ด าเนินการตามโครงการ 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ 

  4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

7.  สถานที่ด าเนินการ 

  ศาลาประจ าหมู่บ้าน 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   (ฝุายจัดเก็บรายได้)  กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

9.  งบประมาณ 

  - 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1.  สามารถลดจ านวนผู้ค้างช าระภาษีและจัดเก็บภาษีได้ตามเปูาหมายที่ก าหนด 
  2.  ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  ในการช าระภาษ ี
  3.  ประชาชนได้รับความรู้  ความเข้าใจในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นมากขึ้น 
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1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

2. หลักการและเหตุผล / ที่มาของโครงการ 
 ปัจจุบันหลายประเทศท่ัวโลกรวมทั้งประเทศไทย ก าลังประสบปัญหาการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติมา
ใช้ประโยชน์โดยไม่มีการจัดการที่เหมาะสม  ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีสภาพเสื่อมโทรม
ลง  ระบบนิเวศน์ถูกท าลายส่งผลให้ความสมดุลที่มีในธรรมชาติหายไป  และน าไปสู่การเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติต่างๆมากมาย  ทั้งนี้ปัญหาส าคัญอยู่ที่การสร้างจิตส านึกให้ตระหนักต่อคุณค่าและความส าคัญของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด็กและเยาวชนคือทรัพยากรที่ส าคัญยิ่งของประเทศชาติ   เป็นผู้ที่
จะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า  เพ่ือท าหน้าที่ดูแลสังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์   การสร้างจิตส านึกให้
ตระหนักต่อคุณค่าและความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะน าไปสู่การจัดการและดูแล
สิ่งแวดล้อมท่ีดีในอนาคต 
 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้มีบุคลิ กลักษณะที่พึง
ประสงค์  เช่น  มีความซื่อสัตย์  มีเมตตา  ใจกว้าง  กล้าหาญ  มีอิสระ  มีความเสมอภาค  มีความอ่อนน้อม
ถ่อมตน  มีความรับผิดชอบ  มีวินัยในตัวเอง  รู้จักแก้ไขปัญหาและตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว  จ าเป็นต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลาที่เพียงพอจึงจะได้ผล  การใช้ศิลปะเป็นสื่อน าการเรียนรู้ท าให้ได้ใช้ทั้งร่างกาย   พลัง
จินตนาการ  รวมถึงความรู้สึกที่อยู่ลึกของจิตใจมาผสมผสาน  จนสามารถปลดปล่อยศักยภาพภายใน
ออกมา  หากมีการเชื่อมโยงกับการเรียนรู้  ท าความเข้าใจธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  ระบบนิเวศน์ชุมชนและวิถี
ชุมชนจะน าไปสู่ความรัก  ความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น  รักโรงเรียน  รักท้องถิ่นบ้าน
เกิด  รักสังคมและรักประเทศชาติต่อไป 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย เล็งเห็นถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
เกิดประโยชน์ต่อพ้ืนที่เป็นอย่างมาก จึงได้จัดท าโครงการปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน  ผ่านกิจกรรมค่ายศิลปะที่มีการจัดการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง   
 3.2 เพ่ือให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  ระบบนิเวศชุมชนและวิถีชุมชน 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์  ความรู้สึก  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และจินตนาการ
โดยผ่านงานศิลปะเป็นตัวเชื่อมน าไปสู่การพัฒนาด้านอ่ืนๆ 
 3.4 เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้และเข้าถึงความจริง ความงามและความดี  เกิดส านึกที่ดีงาม  ตระหนักถึง
ภาระหน้าที่ต่อตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ต าบลโคกทรายที่อยู่ในระบบการศึกษา 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 2. มอบงานให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อจัดหาวิทยากร 
 4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
 5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
  งบประมาณปีละ 20,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน  ผ่านกิจกรรมค่ายศิลปะที่มีการจัดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง   
 10.2  เกิดความรู้  ความเข้าใจในธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  ระบบนิเวศชุมชนและวิถีชุมชน 
 10.3 เด็กได้แสดงออกทางอารมณ ์ ความรู้สึก  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และจินตนาการโดยผ่านงาน
ศิลปะเป็นตัวเชื่อมน าไปสู่การพัฒนาด้านอ่ืนๆ 
 10.4 เด็กได้เรียนรู้และเข้าถึงความจริง ความงามและความดี   เกิดส านึกที่ดีงาม  ตระหนักถึง
ภาระหน้าที่ต่อตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 

2. หลักการและเหตุผล/ความเป็นมา 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๕ ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการ

ด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ซึ่งเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญ
ควรได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้อยู่เสมอ สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยตระหนักในคุณค่าของความเป็นไทย ทั้งนี้การจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยลดช่องโหว่ในการเกิดปัญหาสังคม โดย
การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมอย่างต่อ เนื่องโดยยึดหลักการตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชนแห่งชาติ   

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย จึงได้จัดท าโครงการอบรมส่งเสริมกิจการสภาเด็กและ
เยาวชน-ต าบลโคกทรายขึ้น เพ่ือเป็นองค์กรกลางของเด็กและเยาวชนในระดับชุมชนท าหน้าที่เป็นตัวแทนของ
เยาวชนในชุมชนประสานกลุ่มต่าง ๆ ภายในชุมชนรวมสังเคราะห์ปัญหาความต้องการในการพัฒนาและ
ข้อเสนอในการรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กันอย่างต่อเนื่อง   โดยมีการจัดระบบการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบ ในรูปแบบของสภาเด็กและเยาวชนเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม และช่วย
สร้างความสมัครสมานสามัคคีของเยาวชน     ในต าบลโคกทราย รวมถึงทักษะการเป็นผู้น า การบริหารจัดการ
องค์กร การสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งให้กับ     องค์กรเด็กและเยาวชนต าบลโคกทราย จะได้เป็นฐานให้กับ
ครอบครัวให้มีความสุขต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทราบถึงสิทธิบทบาทหน้าที่ของตน 
2. เพื่อพัฒนาทักษะด้านผู้น าเด็กและเยาวชน 
3. เพื่อสร้างเครือข่ายการท างานขององค์กรเด็กและเยาวชนต าบลโคกทราย 
4. เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของเด็กและเยาวชนต าบลโคกทราย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนต าบลโคกทราย , คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนต าบลโคกทราย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เขตพ้ืนที่ต าบลโคกทราย  

6. วิธีการด าเนินงาน 
1. จัดประชุมคณะท างาน 
2. จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ 
3. จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทและเนื้อหา/ ประสานงานกับวิทยากร และสถานที่ฝึกอบรม 
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4. ฝึกอบรมตามหลักสูตร 
5. ประเมินผลการอบรม โดยประเมินจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
6. สรุปผลการด าเนินโครงการ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 งบประมาณปีละ 20,000  บาท 

9. ผู้รับผดิชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
1. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
2. ได้รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในสังคม 
3. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะด้านผู้น า 
4. องค์กรเด็กและเยาวชนต าบลโคกทรายสร้างเครือข่ายการท างานของตนเองได้  
5. เด็กและเยาวชนต าบลโคกทรายมีความรู้รักสามัคคีต่อกัน 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

2. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 
ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่ เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับ
ความร่วมมือจากฝุายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
และประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย
ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเปูาหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการ
ประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 
2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบปูองกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการตาม

หลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและเป็นกลไกหนึ่ง        
ในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดความ
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของประชาชน      ในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็น        ตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
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ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา ที่ได้สร้าง

ความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวนของ
องค์กรปกครองส่วน-ท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต              ของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นส่วนให้เหือดหายไป และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่อง
ในท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดข้ึนกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก และมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน ๆ จึงมีโอกาสหรือความ 

เป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า 
แม้ว่าโอกาสหรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจ      ให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับที่
คนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐ      ที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ก่อให้เกิดข้ึนก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วน-ท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และยกระดับมาตรฐานในการ
ปูองกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป  
3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 1. ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
 2. มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
 ๓. แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

10. ตังชีวั้ด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลผลิต 
  - มีประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  
  - มีการประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะชน อย่างน้อย 1 ครั้ง 
  - มีแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ปี จ านวน 1 ฉบับ 
 2. ผลลัพธ์ 
  - การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถปูองกันการ
ทุจริต    ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
  - ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1. ชื่อโครงการ : มาตรการ “ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกทราย 

2. หลักการและเหตุผล 
กลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง

จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย ซึ่งมีการก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง
แห่งการกระท า ก าหนดให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ 
อ านวยความสะดวกและให้บริการ   แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของ
มาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม, มีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และ
รับผิดชอบ,ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน,ยืนหยัดท า
ในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย, ให้บริการ         แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่
เลือกปฏิบัติ, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง,มุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้, ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ พลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดย
อาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตน           และประโยชน์
ส่วนรวม  

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกทราย ได้จัดท ามาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกทราย” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าทุกระดับน าไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการ
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน    ที่ ชัดเจนและเป็นสากล 
 2. เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคล  และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 3. เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ         
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 4. เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อ
สังคมตามล าดับ 
 5. เพ่ือปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น          
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย เพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร 
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย เปิดเผย            
เป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสาร   ของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความ
โปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การ-บริหารส่วนต าบลโคกทราย 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย จัดท าทะเบียนคุมเงิน
รายจ่ายให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ ท าให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท า
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง 
 3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย แยกแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย       
ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม  ถึงวันที่ 30 กันยายน  

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรฝุายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศและหนังสือสั่ง
การ    ที่เกี่ยวข้อง 
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 2. ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 3. เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงบงบประมาณ 
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1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการ
สาธารณะด้วยตนเอง ทั้งในเรื่องการจัดหารายได้และการใช้จ่ายเงินและการบริหารงานต่างๆ ตามภารกิจและ
การจัดท าบริการสาธารณะ แต่ต้องเป็นไปตามอ านาจหน้าที่และกฎหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น การที่องค์การ
บริหารส่วน-ต าบลโคกทราย จะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน จะต้อง
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับมาตรา 50 (9) ที่
ก าหนดให้องค์การ-บริหารส่วนต าบล มีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วน
ราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อ
ประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกัน 
 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้        
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ – จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างของ
องค์การ-บริหารส่วนต าบลทุกโครงการและกิจกรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ – จัดจ้างตามโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
 2. เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. เพ่ือปูองกันการทุจริตในหน่วยงาน 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ – จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ของเทศบาลที่ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9)          
พ.ศ. 2553 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือ ระบบกระจายเสียงไร้สาย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ต าบลโคกทราย และชุมชนต่างๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
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6. วิธีด าเนินการ 
 1. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุเพื่อจัดท าประกาศ ดังนี้ 
  - ประกาศการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
  - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ – จัดจ้าง 
  - ประกาศวัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน 
 2. น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล ได้แก่ ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย หน่วยงานราชการ เป็นต้น  

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. ผลผลิต 
  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
 2. ผลลัพธ์ 
  - ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
โครงการที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 
  - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
  - สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-36- 
 1. ช่ือโครงการ : มาตรการ มอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติ ได้บัญญัติเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไว้หลายเรื่อง
หลายประการ รวมทั้งมีกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับที่บัญญัติอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เอาไว้     การที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพียงผู้เดียว ก็อาจท าให้เกิดช่องว่าง
ในการประพฤติ มิชอบในข้ันตอนต่างๆ เกิดข้ึนได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน  
องค์การบริหารส่วนต าบลจึงได้ก าหนดมาตรการให้มีการมอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รอง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ได้
ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้การใช้ดุลยพินิจต่างๆ ของฝุายบริหารเป็นไปโดยรอบคอบ ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
 2. เพ่ือให้เป็นการปูองกันการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบอ านาจอย่างน้อยจ านวน 5 เรื่อง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. รวบรวมภารกิจที่อยู่ในอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณา 
 2. ออกค าสั่งมอบหมายหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทน 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละ 80 ของเปูาหมายด าเนินการแล้วเสร็จ 
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 1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 

2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่น
ค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 
 ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ าองค์การ
บริหารส่วน-ต าบลโคกทราย รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย
ขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบได้
ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 2. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตเป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
 2. จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
 3. จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
โปร่งใสและเป็นธรรม 
 4. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
ต าบล-  หนองโนให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจนบุคลากร
ภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความต้องการ 

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

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหาร- ส่วนต าบลโคกทราย ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย โดย
ปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
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1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้าน
การเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย และการรับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการเงินการคลัง” 

2. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานราชการในปัจจุบัน ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาทอย่างมาก                   
ในการบริหารงานของราชการส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ ต้องมีความโปร่งใส ต้องให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
เป็นการปูองกันมใิห้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐและภาคประชาชน 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับรู้ เพ่ือประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของ
ภาครัฐเพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการติดตามและตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐให้
มีความเข้มแข็งเพ่ือให้มีระบบ และกลไกในการปูองกันและตรวจสอบมิให้เกิดการทุจริต หรือการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในภาครัฐ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

6. วิธีด าเนินการ 
 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงบประมาณ รายการบัญชีรับจ่ายเงินประจ าปี และการจัดซื้อจัดจ้าง        
จัดหาพัสดุต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีท้องถิ่น และการรับเรื่องร้องเรียนทางด้าน
การเงินการคลัง ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย และปิดประกาศข้อมูลดังกล่าวที่
บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของทางราชการ ประชาชนมีโอกาสได้ตรวจสอบการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ท าให้ลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
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 1. ช่ือโครงการ : มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 ก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการจัดองค์กร 
อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่ข้อมูลที่
ส าคัญๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ การเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โทรทัศน์ วิทยุ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วน-ต าบลโคกทราย ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
 2. เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
 3. เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ช่องทาง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

6. วิธีด าเนินการ 
 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้แก่ 

- บอร์ดหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย ร้านค้าชุมชนตามชุมชน/หมู่บ้าน 
- ประกาศเสียงตามสาย/วิทยุชุมชน/หอกระจายข่าว/รถกระจายเสียง/หน่วยประชาสัมพันธ์

เคลื่อนที ่
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจ้าหน้าที่ให้บริการประจ าและให้ประชาชน

สืบค้นได้เอง 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจ าปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อมวลชน/การจัดแถลง

ข่าว 
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- หนังสือพิมพ์หรือวิทยุท้องถิ่น 
- ประกาศผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
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1. ช่ือโครงการ : กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก
ครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝุาย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์เสร็จ
แล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 2. เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วยตรวจสอบมา
ปฏิบัติ 
 3. เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริมภาคประชาชน
ร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 

4. เป้าหมายการด าเนินการ 
 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

6. วิธีการด าเนินการ 
 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 

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

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

9. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

10.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 1. การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝุาย 
 2. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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1. ช่ือโครงการ : ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบล ประจ าปี 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกฎหมายที่ค่อนข้าง
ใหม่และมีจ านวนหลายฉบับด้วยกัน ท าให้ประชาชนยังไม่อาจได้รับทราบถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจ
และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกระจายอ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายจึงได้จัดท า
โครงการ อบต.สัญจร ประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลประจ าปีขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายอ านาจการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นตนเอง 

3. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน โปร่งใส และตรวจสอบได้เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาท้องถิ่น และรายงานการด าเนินงานประจ าปี อีกทางหนึ่งด้วย 

4. เป้าหมาย 
 ผู้น าองค์กรประชาชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้น าชุมชนแพทย์ประจ า
ต าบล อาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มอาชีพต่างๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป 
จ านวนไม่น้อยกว่า 600 คน 

5. วิธีด าเนินการ 
 1. ติดต่อ ประสานงานกับเจ้าของสถานที่ 
 2. แต่งตั้งคณะท างาน 
 3. วางแผนก าหนด วัน เวลา สถานที่ การฝึกอบรม พร้อมก าหนดตารางการฝึกอบรม 
 4. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
 5. ด าเนินโครงการตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

7. งบประมาณ 
 งบประมาณปลีะ 50,000 บาท 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
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9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
 
 ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมสามารถเข้าใจการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม ตระหนักถึงความส าคัญ
ของ  การกระจายอ านาจและเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชนและหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 
 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 
2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนด องค์การบริหารส่วนต าบลโคก
ทราย       จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด เป็น
ประจ าทุกป ี

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
 2. เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย
ทราบตามแบบที่ระเบียบฯ ก าหนด 
 3. เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ตามก าหนด 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ส่วนราชการทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 
 3. ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 4. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย ด าเนินการประเมิน
องค์ประกอบ ตามแบบ ปย.1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ ปย.2 
 5. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการรวบรวม เพ่ือ
จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร และน าเสนอผู้บริหาร พร้อมจัดส่งรายงาน
ให้ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานนิติการ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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1. ช่ือโครงการ : โครงการจัดท าวารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลการด าเนินงานของ อบต. 

2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของมาตรการ 
 ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมากเครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการ
ด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจ ากัดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน สร้าง
ความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย ให้สามารถ
มองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้าง
ความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและ มีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกทราย จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้ นๆ การใช้สื่อเทคนิคและ
วิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละขั้นตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือ
สนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ บทบาท หน้าที่ อย่างโปร่งใสและยุติธรรม 

3. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ อบต. ให้ประชาชนได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ 
ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 2. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานของ อบต. อย่างถูกต้อง
และโปร่งใส 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
 4. เพ่ือให้เกิดความหวงแหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน 
 5. เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่น ให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
 6. เพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล สื่อมวลชนและ
ประชาชน 

4. เป้าหมาย 
 เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทรายให้แก่ประชาชน
โดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง 
 1. จัดท าวารสารรายงานประจ าปี เพ่ือรวบรวมภารกิจ การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 2. จัดท าวารสารแถลงผลงานคณะผู้บริหาร 
 3. จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบล และคู่มือการให้บริการประชาชน 
 4. จัดท า Presentation น าเสนอผลงานกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 5. จัดท าภาพเคลื่อนไหว/ภาพยนตร์ 
 6. จัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
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 7. รถโฆษณาเคลื่อนที่ 
 8. ปูายประชาสัมพันธ์ 
 9. เสียงตามสาย 
 10. อื่นๆ  

5. พื้นที่ด าเนินการ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 1. เสนออนุมัติโครงการ 
 2. ด าเนินการประชุม 
 3. มอบหมายงาน/จัดท าการร่วมน าเสนอร่างรูปแบบ 
 4. ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 5. ติดตามและประเมินผลโครงการ 

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

8. งบประมาณด าเนินการ 
   100,000 บาท 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานประชาสัมพันธ์ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย  ซึ่งออกแบบ
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกทราย เป็นตัวชี้วัดโดย
ก าหนดตัวชี้วัด ดังนี้ 
 - ประชาชนได้รับทราบเข้าใจถึงบทบาท ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลและมีความพึงพอใจใน
สื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 



 
 
  


